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Family Doctor Books
كتب طبيب العائلة

»اأقّدر واأعلم اأّن المر�ضى يقّدرون اأي�ضًا المعلومات الجّيدة والموثوقة. وتوّفر كتب طبيب العائلة 

ال�ضادرة عن الرابطة الطبّية البريطانّية هذا النوع من المعلومات التي ال بّد من قراءتها«.

الدكتور ديفيد كولين-ثوم؛ مدير الرعاية ال�ضحّية االأولّية، ق�ضم ال�ضّحة.

»اإن المر�ضى الذين يعانون من م�ضاكل طبّية وال ي�ضتطيعون اّتخاذ القرارات العالجّية الفورّية 

الغاية، ما عليهم �ضوى االطالع على كتب طبيب  اإلى معلومات موجزة وموثوقة. ولهذه  بحاجٍة 

العائلة ال�ضادرة عن الرابطة الطبّية البريطانّية؛ اإنني اأن�ضح بقراءتها«.

الدكتورة هيالري جونز؛ طبيبة عامة، مذيعة، وكاتبة.

»تمّثل �ضل�ضلة كتب طبيب العائلة م�ضدر معلومات مثالّي للمر�ضى. فهي تت�ضّمن معلومات وا�ضحة 

وموجزة وحديثة ومن�ضو�ضة من قبل الخبراء الرائدين، اإنها المعيار الذهبّي الحالّي في مجال 

توفير المعلومات للمر�ضى. وقد داأبت على ن�ضح مر�ضاي بقراءتها منذ �ضنوات«.

الدكتور مارك بورتر؛ طبيب عام، مذيع، وكاتب.

»يلجاأ الكثير من المر�ضى اإلى االإنترنت بهدف الح�ضول على المعلومات عن ال�ضّحة اأو المر�ض 

- وهذا اأمر خطير جدًا. اأنا اأن�ضح هوؤالء االأ�ضخا�ض بقراءة كتب طبيب العائلة ال�ضادرة عن 

الرابطة الطبّية البريطانّية الأّنها بمثابة الم�ضدر االأول للمعلومات. اإّنها �ضل�ضلة ممتازة«!

الدكتور كري�س �ستيل؛ طبيب عام، مذيع، وكاتب

الخ�سائ�س التي تتمّيز بها كتب طبيب العائلة:

• مكتوبة من قبل ا�ضت�ضارّيين رائدين في مجاالت االخت�ضا�ض
• من�ضورة بالتعاون مع الرابطة الطبّية البريطانّية

• خا�ضعة للتحديث والمراجعة من قبل االأطّباء ب�ضكٍل منتظم
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في  ال�صقيقة  اآالم  عيادة  في  العيادية 

لندن.



Click here

خبرات المريض
ت�شارك �لمعرفة و�لخبرة ب�شاأن �ل�شحة �لمعتّلة

يتمتع كثير من االأ�صخا�ض الذين عانوا من م�صكلة �صحية معّينة 

بحكمة اأكبر نتيجة ذلك.

 ،)www.familydoctor.co.uk( االإلكتروني ونحن نجعل من موقعنا 

اأو  ما  المزيد عن مر�ض  يرغبون في معرفة  لمن  يمكن  م�صدرًا 

حالة ما، اللجوء اإليه لال�صتفادة من خبرات من يعانون من هذه 

الم�صاكل.

بالفائدة  تعود  اأن  يمكن  تجربة �صحّية  عانيت من  قد  كنت  واإن 

في  الم�صاركة  اإلى  ندعوك  نف�صها،  الحالة  من  يعانون  من  على 

الموقع في  المري�ض«  »خبرة  تبويب  على  النقر  عبر   �صفحتنا 

www.familydoctor.co.uk )انظر في االأ�صفل(.

• الهوّية 	 المري�ض« مجهولة  »خبرة  �صفحة  في  معلوماتك  �صتكون 

بالكامل، ولن يكون هناك اأي رابط يدل عليك، كما لن نطلب اأي 

معلومات �صخ�صية عنك.

• لن تكون �صفحة »خبرة المري�ض« منتدى اأو محاًل للنقا�ض، فال 	

بال�صلب  اأو  باالإيجاب  اإن  بتعليقاتهم  يدلوا  الأن  لالآخرين  فر�صة 

على ما كتبت.
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سّن اليأس: ما الذي يحدث 
في جسمك؟

ما هو �شّن �لياأ�ص؟

نعني ب�صّن الياأ�ض )انقطاع الطمث( الحي�ض االأخير لدى المراأة، 

ويحّل عادة في �صّن الـ51، ويعني دخولها اإلى فترة انعدام الخ�صوبة. 

فيه  يكون  الذي  الوقت  التحّول«  »نقطة  اأو  الحياة«  بـ»تغير  ونق�صد 

ج�صم المراأة في طور التاأقلم مع الو�صع الجديد قبل انقطاع الطمث 

في  اأخرى  واأعرا�ض  هرمونية  تغيرات  تطراأ  كما  بعده.  اأو  خالله  اأو 

اأي�صًا.  بعده  ما  اإلى  ت�صتمر  وقد  الياأ�ض،  �صّن  اإلى  الموؤدية  ال�صنوات 

معظم  يكون  العمر،  من  الـ54  بلوغ  مع  اأنه  اإلى  التقديرات  وت�صير 

باآخر حي�ض لهن، واأ�صبحن في فترة ما  %( قد مررن  الن�صاء )80 

بعد انقطاع الطمث.

يعاني بع�ض الن�صاء من انقطاع طمث طبيعي قبل �صّن االأربعين، 

ب�صبب  اأوانه  قبل  الياأ�ض  �صّن  يطراأ  قد  كما  الأوانه.  �صابق  اأمر  وهو 

التعر�ض للعالج ال�صعاعي اأو الكيميائي لل�صرطان الذي تتلقاه المراأة 

الن�صاء  وتعاني هذه  المبي�صين.  ا�صتئ�صال  لجراحة  الخ�صوع  بعد  اأو 

من هبات �صاخنة اأو نوبات تعرق قا�صية في العادة.
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�سن الي�أ�س والعالج الهرموني البديل

 

 

 

 

 

 

 �لدورة �ل�شهرية

في كّل �صهر، في فترة ما بين الخ�صوبة وانقطاع الطمث، تخرج بوي�صة نا�صجة 

بوي�صة  ال�صتقبال  وم�صتعدة  �صماكة  اأكثر  الرحم  بطانة  فت�صبح  المبي�ض،  من 

عملية  في  الج�صم  من  تخرج  فاإنها  البوي�صة،  هذه  ُتلّقح  لم  اإن  ولكن  ملقحة. 

الحي�ض.

1. التغيرات الهرمونية الرئي�صية التي تحدث في الدورة ال�صهرية
اأيام ال�صهر

  الحي�ض           ما قبل االإبا�صة                االإبا�صة        ما بعد االإبا�صة

28    26    24    22    20    18    16    14    12    11    10    8    6    4    2    0

28    26    24    22    20    18    16    14    12    11    10    8    6    4    2    0

يجهز البروج�صترون 

جدار الرحم لتنغر�ض 

البوي�صة الملقحة فيه.

بطانة  االأ�صتروجين  يحّفز 

اأكثر  ت�صبح  التي  الرحم 

هذا  ويرتفع  �صماكة. 

الهرمون اإلى اأعلى م�صتوى 

له قبل االإبا�صة مبا�صرة.

حوالى  عند  ملوتن:  هرمون 

ال�صهرية،  الدورة  منت�صف 

ارتفاع كبير في هرمون  يحّفز 

ملوتن على حدوث االإبا�صة.

2. التغيرات في بطانة الرحم خالل الدورة ال�صهرية

نزيف �صهري

من  ملقحة  غير  بوي�صة 

االأخيرة  ال�صهرية  الدورة 

تخرج من الرحم

بطانة  �صماكة  تت�صاعف 

الرحم ا�صتجابة للهرمونات
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تغّير م�شتويات �لأ�شتروجين على مّر حياة �لمر�أة

حتى انقطاع الطمث، تنتج الن�صاء االأ�صتروجين بمعدالت مختلفة في خالل دورة 

من 28 يومًا. ولكن بعد انقطاع الطمث، يتراجع انتاج االأ�صتروجين اإلى م�صتوى 

منخف�ض ما يزيد خطر االإ�صابة بك�صور في العظام و�صكتات واأمر�ض القلب.
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قبل  االأ�صتروجين  معدل 

انقطاع الطمث

معدل االأ�صتروجين بعد 

انقطاع الطمث 

)ال حي�ض، ال اإبا�صة(

اليوم من الدورة ال�صهرية

يتراجع م�صتوى االأ�صتروجين تدريجيًا مع اقتراب مرحلة انقطاع الطمث. بعد 

انقطاع الطمث، يتوقف المبي�صان عن العمل، فتنخف�ض م�صتويات االأ�صتروجين 

وتتوقف الدورات ال�صهرية.

ما قبل انقطاع الطمث انقطاع الطمث ما بعد انقطاع الطمث

م�صتوى االأ�صتروجين االإجمالي

مدى الحياة

�صّن الياأ�ض: ما الذي يحدث في ج�صمك؟
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�سن الي�أ�س والعالج الهرموني البديل

يتاأقلم كثير من الن�صاء مع التغيرات التي تطراأ من دون حدوث 

اإن منهن من يغتبطن لهذه الحرية الجديدة التي  اأي م�صاكل، ال بل 

تخل�صهّن من »لعنة« الحي�ض، خ�صو�صًا اإن كانت ت�صبب لهّن االألم، 

من  كثير  يجد  ال  ولكن  فيه.  مرغوب  غير  حمل  اأي  من  تقيهن  كما 

اأن بع�صهّن ي�صتفدن من  الن�صاء هذا التغير �صهاًل، فعلى الرغم من 

اأن بع�صهّن  اإال  اأن ت�صتخدمها بنف�صها،  العالجات التي يمكن للمراأة 

االآخر قد يحتاج اإلى الح�صول على م�صاعدة طبية.

تغير�ت هرمونية

منذ �صّن البلوغ وحتى انقطاع الطمث، يمّر ج�صم المراأة بدورات 

ال�صهرية. يحدث ذلك في كّل �صهر  الدورة  هرمونية هي عبارة عن 

م�صتوى  اإلى  االأ�صتروجين،  الن�صائي،  الهرمون  معّدل  يرتفع  عندما 

بوي�صة  نمّو  على  يحّفز  ما  الدورة،  بداية  في  عليه  كان  مّما  اأعلى 

وبعد  تقريبًا.  ال�صهرية  الدورة  المبي�صين في منت�صف  اأحد  يفرزها 

الرحم  بطانة  البروج�صترون،  اآخر،  ن�صائي  هرمون  يحّفز  االإبا�صة، 

وفي  لحدوث حمل محتمل.  ا�صتعداد  حالة  وفي  �صميكة  ت�صبح  التي 

التخل�ض منها  ويتم  تموت  البوي�صة،  اأي حيوان منوي  يلقح  لم  حال 

ومن بطانة الرحم في �صكل حي�ض.

المبي�صان  ي�صبح  الطمث،  انقطاع  ت�صبق  التي  ال�صنوات  خالل 

اأو كثيف. وبعدها،  اأقل فعالية، ما ي�صبب حدوث حي�ض غير منتظم 

من  مزيد  اإفراز  يتم  وال  كامل،  ب�صكل  العمل  عن  المبي�صان  يتوقف 

البوي�صات، ويتوقف الحي�ض نهائيًا. وفي الوقت عينه، ت�صهد الدورة 

ال�صهرية ا�صطرابات وتتغير م�صتويات االأ�صتروجين في الدم، فت�صبب 

الليل  في  تعّرق  ونوبات  �صاخنة  هبات  المنخف�صة  الم�صتويات  هذه 

واأعرا�ض اأخرى.

�أعر��ص �نقطاع �لطمث

جميعها،  لي�ض  ولكن  الطمث،  انقطاع  اأعرا�ض  معظم  يرتبط 

مبا�صرة بم�صتويات االأ�صتروجين المتغيرة. ونتناول الحلول المحتملة 

للتخفيف من هذه االأعرا�ض في الف�صل الذي يبداأ في ال�صفحة 14.
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حي�ص غير منتظم

فحين  الطمث.  انقطاع  اإلى  االأولى  االإ�صارة  عادة  ذلك  ُيعّد 

ت�صطرب  والبروج�صترون،  لالأ�صتروجين  المبي�صين  اإفراز  ي�صطرب 

الدورة ال�صهرية اأي�صًا. 

من  فتتحول  مدة،  اأق�صر  ال�صهرية  الدورة  ت�صبح  البداية،  في 

21 و25 يومًا. وبعدها ت�صبح اأطول مع  اإلى ما بين  28 يومًا  حوالى 

غياب الحي�ض من حين اإلى اآخر. كما قد يتغير الحي�ض بحّد ذاته، 

وفي  العادة،  من  اأطول  الأيام  ي�صتمر  جدًا  غزيرًا  اأحيانًا  يكون  فقد 

اأحيان اأخرى قد يكون قلياًل وي�صتمر لعدد اأقل من االأيام. 

كما يتوقف اإفراز بوي�صة في كّل الدورات ال�صهرية، ما يجعلك اأقل 

خ�صوبة. ولكن في بع�ض االأحيان قد ُتفَرز بوي�صة ب�صكل مفاجئ حتى 

بعد انقطاع الطمث، لذا ي�صتح�صن اأن ت�صتخدمي و�صائل منع الحمل 

حتى ما بعد �صنة اأو �صنتين من الحي�ض االأخير.

�لهبات �ل�شاخنة و�لتعّرق لياًل

رئي�صية  اأعرا�ض  هي  الليل  خالل  والتعّرق  ال�صاخنة  الهبات  اإن 

النقطاع الطمث ت�صيب 75 % من الن�صاء. وتبداأ هذه النوبات عادة 

بين �صنّي الـ47 والـ 48، وت�صتمر لحوالى ثالث اأو اأربع �صنوات. وفي 

من  اأ�صبوع  قبل  فقط  تح�صل  قد  االأولى،  الطمث  انقطاع  مراحل 

وفي  طبيعيًا.  منخف�صة  االأ�صتروجين  معدالت  تكون  حين  الحي�ض 

الدورة  خالل  في  يكفي  بما  االأ�صتروجين  م�صتويات  تتغير  النهاية، 

ال�صهرية فت�صابين بهبة �صاخنة في اأي وقت. وت�صل تلك الهبات اإلى 

ذروتها في ال�صنوات االأولى التي تلي اآخر حي�ض، ثّم تخّف حّدتها مع 

الوقت.

اأبكر، اأحيانًا في نهاية  تبداأ النوبات لدى بع�ض الن�صاء في عمر 

�صنوات،  و10   5 بين  لما  وت�صتمر  االأربعينيات،  بداية  اأو  الثالثينيات 

وت�صاب حوالى 25 % من الن�صاء بنوبات من حين اإلى اآخر الأكثر من 

5 �صنوات. وقد وجدت درا�صة �صويدية اأن 9 % من الن�صاء في الـ72 

من العمر ي�صبن بهبات �صاخنة.

�صّن الياأ�ض: ما الذي يحدث في ج�صمك؟
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�أعر��ص �نقطاع �لطمث

ترتبط عّدة اأعرا�ض بانقطاع الطمث، تنتج ب�صكل اأ�صا�صي عن 

تغيرات في م�صتويات االأ�صتروجين في الج�صم. ولح�صن الحظ، ال 

يعاني معظم الن�صاء من جميع االأعرا�ض التالية:

• •القلق	 حّدة في الطبع	

• •التغيرات في الجلد وال�صعر	 األم في المفا�صل والع�صالت	

• •االكتئاب	 فقدان الرغبة الجن�صية	

• •اال�صطراب في النوم	 االألم عند الجماع	

• •جفاف في المهبل	 خفقان �صريع بالقلب	

• •االإرهاق	 �صعف في التركيز	

• •اآالم الراأ�ض	 �صعف في الذاكرة	

• الهبات ال�صاخنة والتعرق 	

لياًل

• م�صاكل في البول	

• ا�صطرابات في الحي�ض	

ي�صعر كثير من الن�صاء بالوقت الذي �صتبداأ فيه الهبة ال�صاخنة، 

فغالبًا ما يالحظن �صعورًا بزيادة ال�صغط في الراأ�ض وبحدوث نب�ض 

اأ�صرع. وفي ب�صع دقائق، تنت�صر الهبة ال�صاخنة ب�صرعة عبر الكتفين 

وال�صدر لت�صل اإلى العنق والراأ�ض. وكثيرًا ما ي�صبب ذلك كثيرًا من 

االإزعاج واالإحراج. 

ت�صتمر الهبات ال�صاخنة عادة لثواٍن فقط، ولكنها قد تدوم اأحيانًا 

الأكثر من 15 دقيقة، وتتكرر عّدة مّرات في اليوم. وقد تالحظين اأي�صًا 

اأنك تعانين من التعّرق اأو �صرعة خفقان القلب، اأو قد ت�صعرين بال�صعف 

اأو حتى قد ُيغمى عليك. واأّما التعّرق لياًل فقد يكون حادًا اأي�صًا يحرم 

بع�ض الن�صاء من النوم، وقد ي�صطر بع�صهن اإلى تغيير ثياب النوم اأو 

مالءات ال�صرير الأنهن ي�صتيقظن مبلالت من �صّدة تعّرقهن.
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�ل�شطر�ب في �لنوم

لي�صت بع�ض االأعرا�ض مثل التعرق خالل الليل هو ال�صبب الوحيد 

لحدوث ا�صطرابات في النوم. فقد تكون تلك االأعرا�ض بحّد ذاتها 

عار�صًا لالإ�صابة بالقلق اأو االكتئاب.

التعب،  من  بكثير  �صت�صعرين  اإذ  �صعبًا،  النوم  القلق  يجعل 

الخوف من  يراودك  اأو  اليوم  اأحداث  ي�صتذكر  ينفك  ال  ولكن عقلك 

الم�صتقبل. وغالبًا ما يوؤدي القلق اإلى اال�صتيقاظ المبكر، فتغفين من 

في  وتتقلبين  المحدد  الموعد  قبل  ت�صتيقظين  ولكنك  م�صاكل،  دون 

ال�صرير ل�صاعات حتى يحين وقت نهو�صك.

وبما اأن التغيرات الهرمونية المرافقة النقطاع الطمث قد تزيد 

اإلى عالج  اإلى الخ�صوع  من حّدة االكتئاب والقلق، فربما ت�صطرين 

خ�صو�صًا  طويلة،  لفترة  نوم  دون  من  لياليك  ا�صتمرت  واإن  طّبي. 

اأن  في�صتح�صن  االأخرى،  االأعرا�ض  على  ال�صيطرة  من  تمكنت  اإن 

ت�صت�صيري الطبيب.

�آلم �لر�أ�ص

راأ�ض  اآالم  اأو  ال�صقيقة  الهرمون  م�صتويات  في  التغير  ي�صبب  قد 

الن�صاء  تلحظ  »التغير«  مرحلة  حالة  وفي  الن�صاء.  لبع�ض  اأخرى 

ارتباطًا متزايدًا بين اآالم الراأ�ض والحي�ض. وت�صبح اأعرا�ض ما قبل 

الحي�ض التي ت�صبق الحي�ض باأ�صبوع اأو اأ�صبوعين اأكثر حّدة في هذه 

الذي  االأ�صبوع  في  وال�صقيقة  الراأ�ض  اآالم  وتزداد  العمر،  من  الفترة 

ي�صبق الحي�ض. ويتح�صن الو�صع حين تزول التغيرات الهرمونية بعد 

انقطاع الطمث. وفي حال �صببت اآالم الراأ�ض م�صاكل فقد ين�صحك 

الطبيب بالخ�صوع لعالج معين.

�آلم �لمفا�شل و �لع�شالت

�صائعة،  الظهر  واأ�صفل  والكاحلين  والركبتين  المفا�صل  اآالم  اإن 

وقد يتم اأحيانًا الخلط بينها وبين داء المفا�صل.

�صّن الياأ�ض: ما الذي يحدث في ج�صمك؟
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�لألم عند �لجماع

يحّفز االأ�صتروجين على اإفراز المخاط الذي يحافظ على رطوبة 

اإلى  االأ�صتروجين  كمية  تراجع  يوؤدي  الطمث،  انقطاع  وبعد  المهبل. 

واأكثر  مرونة  واأقّل  اأق�صر  المهبل  في�صبح  المخاط،  اإفراز  نق�ض 

اإلى  التغيرات  توؤدي هذه  الجماع،  االألم عند  اإلى  وباالإ�صافة  جفافًا. 

اإفراز  في  ت�صاهم  الجن�صية  االإثارة  ولكن  والتهيج.  بالحّكة  �صعور 

ال�صوائل المزلقة، لذا قد ت�صاهم المداعبة الجن�صية لفترة اأطول في 

الحّد من االألم عند الجماع.

فقد�ن �لرغبة �لجن�شية

وت�صتغرق  الياأ�ض،  �صّن  بلوغ  مع  عادة  الجن�صية  الرغبة  تتراجع 

المراأة وقتًا اأطول لتثار جن�صيًا. كما تتاأثر الرغبة بال�صحة الج�صدية 

والعاطفية وباالألم عند الجماع.

�أعر��ص عند �لتبول

الحاجة  في  )تقطع  التبّول  اإلى  بالحاجة  المفاجئ  االإح�صا�ض 

اأمر �صائع  للتّو هو  اأن تكوني قد دخلت المرحا�ض  للتبول( حتى بعد 

االأ�صتروجين  فنق�ض  الطمث،  انقطاع  بعد  ما  فترة  في  الن�صاء  لدى 

يوؤدي اإلى تراجع �صماكة االأن�صجة حول عنق المثانة. كما اأن الع�صالت 

التي تدعم الرحم وتمنع المثانة من الت�صريب ت�صبح اأ�صعف. واأحيانًا 

قد يوؤدي ال�صعال اأو الرك�ض اإلى حدوث ت�صرب محرج للبول )تقطع 

الن�صاء  % من   20 اإلى   10 بين  ما  ي�صيب  ال�صغط(،  ب�صبب  بالبول 

من  الثمانينيات  في  الن�صاء  من   %  40 وحوالى  ال�صتين  عمر  فوق 

العمر. وي�صيب التقطع بالبول ب�صبب ال�صغط الن�صاء ما بين االأربعين 

والخم�صين من العمر ب�صكل �صائع.

حول  الجلد  اأن  بما  �صائعًا  اأمرًا  البولية  العداوى  تكرر  يكون  كما 

االأ�صتروجين  نق�ض  ويغّير  جفافًا.  واأكثر  �صماكة  اأقل  ي�صبح  المثانة 

حمو�صة االإفرازات المهبلية، ما يوؤدي اإلى اإفراز كمية اأقل من البكتيريا 

الحامية التي ت�صاهم في محاربة العداوى قبل انقطاع الطمث. ومن 

عالمات االإ�صابة بااللتهاب ال�صعور بحرقة اأو وخز عند التبّول.
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جفاف في �لب�شرة و�ل�شعر

يحافظ االأ�صتروجين على رطوبة ب�صرتك ويحّفز على نمّو �صعرك، 

اإن المراأة تبدو »متاألقة« في فترة الحمل حين  ولذلك يقول كثيرون 

تكون معدالت االأ�صتروجين مرتفعة. وفي غياب االأ�صتروجين، ت�صبح 

ال�صعر  نمّو  ويتباطاأ  التجاعيد.  فتكثر  نعومتها  وتفقد  جافة  ب�صرتك 

ولكن ن�صبة فقدانه تبقى عينها.

جفاف في �لعينين

الب�صرة بعد انقطاع الطمث، يلحظ  اإلى زيادة جفاف  باالإ�صافة 

كثير من الن�صاء اأن عينيهما ت�صيران جافتين وتثيران الحّكة ب�صبب 

تراجع كمية الدموع التي يتم اإفرازها. 

زيادة �لوزن

الج�صدي،  الن�صاط  تراجع  ب�صبب  الن�صاء  بع�ض  وزن  يزداد  قد 

وقد ُيعزى ذلك اإلى التغيير الذي يطراأ على اأ�صلوب الحياة اأو ب�صبب 

حدوث م�صاكل في المفا�صل. ففيما نتقدم في ال�صّن، يحرق ج�صمنا 

�صعرات حرارية لتحويلها اإلى طاقة ب�صكل اأبطئ مّما اعتاد حين كّنا 

اأ�صغر �صّنًا، ما يوؤدي اأي�صًا اإلى اكت�صاب الوزن في حال لم ننتبه اإلى 

الريا�صية.  التمارين  نمار�ض مزيدًا من  ولم  نتناولها،  التي  االأطعمة 

كما توؤدي التغيرات الهرمونية دورًا مهمًا، فاالأ�صتروجين هو الهرمون 

الم�صوؤول عن المحافظة على ال�صكل االأنثوي. ولذا يتجّمع الوزن بعد 

انقطاع الطمث حول الخ�صر اأكثر مما يتجّمع في الوركين.

�لأعر��ص �لعاطفية

والنعا�ض  نهارًا  االإرهاق  بينها  من  وخيمة  عواقب  النوم  لقّلة 

و�صعوبة التركيز واالإحباط. واأحيانًا، قد تكون تلك االأعرا�ض �صديدة 

النهار.  في  مهامها  المراأة  تزاول  اأن  ال�صعب  من  يجعل  ما  جدًا 

ل اإلى طريقة للتخّل�ض من  ويمكنك ا�صتعادة التوازن المطلوب بالتو�صّ

الهبات ال�صاخنة اأو االكتئاب.

�صّن الياأ�ض: ما الذي يحدث في ج�صمك؟
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�أعر��ص غير هرمونية

فترة  في  الجن�صية  والم�صاكل  االكتئاب  اأعرا�ض  ترتبط جميع  ال 

الفترة  الياأ�ض بتراجع ن�صبة االأ�صتروجين فقط. فقد تكون هذه  �صن 

من حياة المراأة �صعبة الأ�صباب اأخرى اأي�صًا، اإذ قد تت�صادف مع بدء 

مغادرة االأبناء منزل االأهل واقتراب �صّن التقاعد، اأو ازدياد الم�صاكل 

اأو وفاتهم. ويمكن لبع�ض الن�صاء مراجعة  اأو مر�ض االأهل  الزوجية، 

اخت�صا�صيين لم�صاعدتهن في التاأقلم مع مثل هذه االأو�صاع.

ت�شخي�ص �نقطاع �لطمث

تكون اأعرا�ض »التغير« عادة، ونعني به انقطاع الطمث، كافية بحّد 

ذاتها للت�صخي�ض، خ�صو�صًا اإن كانت المراأة في نهاية االأربعينيات اأو 

بداية الخم�صينيات من العمر. واأما اإن كان ثّمة �صكوك حول احتمال 

تعّر�ض المراأة النقطاع طمث مبكر، فيمكن حينئٍذ اإجراء فح�ض دم 

ينقطع  لم  وما  الج�صم.  في  الهرمونات  معدالت  من  للتحقق  ب�صيط 

الطمث ب�صكل دائم، ُيجرى فح�ض للدم في االأ�صبوع االأول من الدورة 

ال�صهرية، اإذ اإن اليوم االأول منها هو اليوم االأول من النزيف. وتتحقق 

هذه الفحو�صات من م�صتوى الهرمون المنبه للجريب FSH وهرمون 

فترة  في  الن�صاء  لدى  المعتاد  من  اأعلى  يكونان  اللذين   LH ملوتن 

اأ�صبوع من  قبل  اآخر  ُيجرى فح�ض  واأحيانًا  الطمث.  انقطاع  ما قبل 

هذا  وجود  ويوؤكد  البروج�صترون.  م�صتويات  لقيا�ض  الحي�ض  بداية 

الهرمون حدوث اإبا�صة لدى المراأة في الدورة ال�صهرية تلك. وبما اأن 

نتائج فحو�ض الدم مح�صورة بالدورة ال�صهرية المحددة، فمن �صاأن 

اأحيانًا  ُيحدث  اأن  الطبيعي  الهرمون  لم�صتويات  المفاجئ  االرتفاع 

اإطار  في  النتائج  تلك  اإلى  النظر  يتعين  لذا  بالنتائج،  ا�صطرابات 

االأعرا�ض كافة، فاإن كانت نتيجة واحدة فقط اإيجابية، فهي ال تعني 

بال�صرورة اأن انقطاع الطمث ال يحدث.
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مخاطر �نقطاع �لطمث

حظيت م�صاألة انقطاع الطمث باأهمية اأكبر في ال�صنوات الما�صية، 

وخ�صو�صًا في المجتمعات الغربية، اإذ مع ارتفاع العمر المتوقع اإلى 

اأكثر من 80 �صنة، باتت المراأة تعي�ض حوالى ثلث حياتها في فترة ما 

بعد انقطاع الطمث.

وعلى الرغم من اأن اأعرا�ض انقطاع الطمث ال تهدد حياة المراأة، 

اإال اأن نق�ض االأ�صتروجين على المدى الطويل قد ي�صّكل خطرًا. وت�صمل 

االأمرا�ض االأكثر خطورة للتقدم في ال�صّن، اأمرا�ض القلب وال�صكتات 

مكان  ُيعّقم  البداية  في 

الدم  وي�صحب  االإبرة،  غرز 

بوا�صطة حقنة

االإبرة

الجلد

جدار الوريد

دم في الوريد

يمكن ا�صتخدام م�صّد الإبراز الوريد اأكثر

م�صتويات  من  للتحقق  ب�صيط  دم  فح�ض  باإجراء  الطمث  انقطاع  تاأكيد  يمكن 

الهرمون.

�صّن الياأ�ض: ما الذي يحدث في ج�صمك؟
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و�صرطان الثدي واالأمعاء وه�صا�صة العظام والك�صور والخرف. وتتاأثر 

الطمث  انقطاع  ي�صّكل  قد  لذا  باالأ�صتروجين،  االأمرا�ض  هذه  جميع 

المبكر خطرًا على بع�ض الن�صاء. وعلى الرغم من اأن هذه الم�صاكل 

حدوث  اإلى  توؤدي  قد  اأنها  اإال  الوفاة،  حدوث  اإلى  دائمًا  توؤدي  ال  قد 

تراجع في نوعية الحياة، ي�صمل المراأة الم�صابة واأفراد عائلتها.
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�لنقاط �لأ�شا�شية

توجد عّدة اأعرا�ض للـ »تغيير« تتراوح بين متو�صطة وحاّدة �

�صاخنة  � وهّبات  منتظم  غير  حي�صًا  النمطية  االأعرا�ض  ت�صمل 

وتعّرق في خالل الليل

قد ت�صمل االأعرا�ض اأي�صًا حدوث تغيرات في المزاج و�صعوبة  �

في النوم واالكتئاب

عادة، ي�صتند ت�صخي�ض انقطاع الطمث اإلى االأعرا�ض �

تزول معظم االأعرا�ض في ب�صع �صنوات من توقف الحي�ض �

المدى  � بعيدة  االآثار  وباتت  اأطول  لفترة  اليوم  الن�صاء  تعي�ض 

الك�صور  مخاطر  فتزداد  و�صوحًا،  اأكثر  االأ�صتروجين  لنق�ض 

وال�صكتات واأمرا�ض القلب في كّل �صنة ما بعد انقطاع الطمث.

�صّن الياأ�ض: ما الذي يحدث في ج�صمك؟
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ساعدي نفسك كي 
تشعري بحال أفضل

�أعر��ص �نقطاع �لطمث

من المحّبذ تجربة اتخاذ بع�ض االإجراءات الب�صيطة قبل تجربة 

و�صائل اأخرى، خ�صو�صًا اإن كانت االأعرا�ض معتدلة ن�صبيًا.

�لهبات �ل�شاخنة و�لتعّرق

الرتفاع  يمكن  اإذ  مبّردة،  اأماكن  في  البقاء  االإمكان  قدر  حاولي 

درجة الحرارة اأو حتى لتناول االأطعمة الحاّرة اأن ي�صببا هّبة �صاخنة. 

اأو تناول م�صروبات باردة  ا�صتخدام مروحة  اأن  الن�صاء  وتروي بع�ض 

ي�صاعدهن اأحيانًا. كما اأن�صح بارتداء مالب�ض م�صنوعة من االألياف 

الطبيعية التي ت�صمح بعبور الهواء، وي�صتح�صن اأن ترتدي طبقات من 

وا�صتخدمي  واحدة.  �صميكة  كنزة  ارتداء  من  بداًل  الخفيفة  االألب�صة 

مالءات م�صنوعة من القطن لل�صرير، على اأن تنامي في غرفة مبّردة 

ب�صكل مالئم.

التمارين الريا�صية

مما  اأقل  ال�صاخنة  الهبات  من  ج�صديًا  الن�صيطات  الن�صاء  تعاني 

تعانيه الن�صاء قليالت الحركة.

فقدان الوزن

ي�صاهم ارتفاع موؤ�صر كتلة الج�صم، اأي الوزن الزائد في االإ�صابة 
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بهّبات �صاخنة اأكثر تكرارًا واأكثر حّدة.

االإقالع عن التدخين

بهبات  اإ�صابتها  احتمال  ازداد  اأكثر،  تدخن  المراأة  كانت  كّلما 

�صاخنة.

اال�صترخاء

يمكن للتنف�ض ببطء وهدوء اأن ي�صاهما في ال�صيطرة على الهبة 

ال�صاخنة اإن مار�صِته حين تبداأ النوبة.

�لنوم �لمتقطع

تنطبق اال�صتراتيجيات التي ذكرناها اأعاله، والتي ت�صمل ممار�صة 

النوم.  تح�صن  على  واال�صترخاء  الوزن  واإنقا�ض  الريا�صية  التمارين 

لذا عليك تجنب تناول االأطعمة المن�صطة، واحر�صي على تناول كوب 

من الحليب ال�صاخن.

اإلى  التلفزيون  �صاهدي  اأو  كتابًا  اقراأي  اأو  دافئًا  حمامًا  خذي 

والم�صل�صالت  االأفالم  م�صاهدة  تجّنبي  ولكن  النعا�ض،  يغلبك  اأن 

الم�صّوقة، اأو تلك التي قد توتر اأع�صابك! كما عليك المحافظة على 

برودة الغرفة. واإن حدث اأن ا�صتيقظت لياًل، ولم تعودي قادرة على 

اإن  واأما  قلياًل.  واقراأي  �صيئًا  وا�صربي  فانه�صي  النوم،  اإلى  الخلود 

�صعرت بالتعب نهارًا، فخذي قيلولة لع�صرين دقيقة فقط، الأن النوم 

في النهار قد يعوق نومك لياًل.

حي�ص غير منتظم

كّلما ازداد عدم انتظام الحي�ض، ازداد معه االألم. 

بالحي�ض  الخا�صة  الخفيفة  الم�صاكل  من  التخّل�ض  يمكن 

بممار�صة تمارين معتدلة، ولكن قد يتطلب الحي�ض الموؤلم عالجًا من 

تزوري  اأن  في�صتح�صن  العادية،  الم�صّكنات  تنجع  لم  واإن  نوع خا�ض. 

الطبيب لتح�صلي على ن�صيحة مالئمة. وبما اأن الحي�ض الكثيف قد 

يوؤدي اإلى االإ�صابة بفقر الدم، نن�صحك بتناول اأطعمة غنية بالحديد 

مثل اللحوم وال�صبانخ، اأو تناول مكمالت الحديد.

�صاعدي نف�صك كي ت�صعري بحال اأف�صل
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 �آلم �لر�أ�ص

بع�ض  تفويت  مثل  وا�صحة،  باأ�صباب  الراأ�ض  اآالم  معظم  ترتبط 

اآالم  تنتج  وقد  الع�صالت.  في  اآالم  اأو  النوم  وقّلة  الغذائية  الوجبات 

ال�صقيقة عن اأ�صباب م�صابهة، لذا يمكنك العمل على تخفيف النوبات 

بتناول الطعام بانتظام ونيل قدر كاٍف من النوم. 

ويمكن للم�صّكنات العادية، اأو لعقاقير ال�صقيقة التي تباع من دون 

و�صفة طبية اأن ت�صاعد في ال�صيطرة على االأعرا�ض، ولكن عليك اتباع 

االأ�صبوع،  تتناوليها الأكثر من يومين في  االإر�صادات بحذافيرها، وال 

الأن االإفراط في تناولها قد يزيد الم�صاكل وي�صّبب عودة االأعرا�ض. 

كما اأن االإفراط في ا�صتخدام الم�صّكنات قد يقمع الم�صّكنات الطبيعية 

الموجودة في ج�صم االإن�صان، اأي االإندروفين، ما يزيد من حّدة االألم. 

اأما اإن لم تخّف اآالم الراأ�ض حين اتباع الخطوات الب�صيطة، فعليك 

مراجعة الطبيب الذي �صي�صف لك عالجًا مالئمًا ي�صمل العقاقير للحّد 

كتاب  اقراأي  الراأ�ض،  اآالم  عن  وللمزيد  منها.  والتخفيف  النوبات  من 

»ال�صداع الن�صفي واأنواع ال�صداع االأخرى« من �صل�صلة طبيب العائلة.

�آلم �لمفا�شل و�لع�شالت

الكمادات  اأو  الجيل  اأو  الكريمات  بع�ض  ال�صتخدام  يمكن 

الم�صّكنات  تكون  قد  ولكن  االألم،  من  الحّد  في  ت�صاهم  اأن  ال�صاخنة 

مثل البارا�صيتامول اأو االأدوية الم�صادة لاللتهاب مثل االأ�صبيرين اأو 

ينفع ذلك  لم  واإن  االأعرا�ض حادة.  اإن كانت  االإبوبروفين، �صرورية 

كله، فعليك اأن تق�صدي الطبيب.

هنا قد نن�صحك اأي�صًا بممار�صة تمارين خفيفة مثل ركوب الدراجة 

اأو ال�صباحة مع االبتعاد عن التمارين التي تتطلب حمل االأثقال. كما من 

�صاأن اإنقا�ض وزنك اأن يخّفف الثقل عن المفا�صل. وربما قد تجدين اأنه 

من المفيد ا�صتخدام مكمالت زيت ال�صمك والغلوكو�صامين.

�لجفاف �لمهبلي

تعانين  التي  الوحيدة  الم�صكلة  هو  المهبل  في  الجفاف  كان  اإن 

يمكنك  الذي  المزيت  الجيل  ا�صتخدام  من  ت�صتفيدين  فقد  منها، 
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من  احذري  ولكن  طبية،  و�صفة  دون  من  ال�صيدليات  من  �صراءه 

اأ�صل نفطي، الأنها تمنع الهواء من الو�صول  ا�صتخدام كريمات ذات 

اإلى الجلد، ما يزيد خطر االإ�صابة بالعداوى.

ادهني الجيل فوق منطقة الفرج، خ�صو�صًا حول فتحة المهبل. 

ي�صتخدمان  ا�صطناعيان  و«�صين�صيل« مزيتان  »ريبلينز«  وُيعّد كل من 

لمرتين اأو ثالث مرات في االأ�صبوع، فهما يغّلفان الجزء الداخلي من 

المهبل بمرطب ال يحتوي على هرمونات، يدوم ليوم اأو يومين، لذا ال 

داعي ال�صتخدامه مبا�صرة قبل الجماع. اأّما جيل »كي واي«، فينبغي 

ا�صتخدامه مبا�صرة قبل الجماع.

فقد�ن �لرغبة �لجن�شية

تخّف الرغبة الجن�صية عادة مع التقدم في ال�صّن وت�صتغرق المراأة 

وقتًا اأطول لت�صعر باالإثارة الجن�صية. ففي حين اأن المراأة ال�صابة تثار 

المراأة  ت�صتغرق  فقد  ثواٍن،  خالل  الجن�صي  للولوج  يكفي  بما  جن�صيًا 

التي بلغت �صّن انقطاع الطمث 5 دقائق اأو اأكثر لتبلغ االإثارة ذاتها. 

ويمكن للمداعبة الجن�صية لمّدة اأطول اأن ت�صاعد غدد »بارثولين« على 

اإفراز كمية اأكبر من مواد التزليق قبل الولوج.

 �أعر��ص بولية

�صعي رجاًل فوق االأخرى كّلما �صعرت با�صطرارك اإلى ال�صعال اأو 

العطا�ض لتفادي ت�صرب اأي بول. واأكثري من تناول الفاكهة والخ�صار 

على  �صغطًا  ي�صبب  قد  الذي  االإم�صاك  لتفادي  الطازجة  واالألياف 

المثانة واالإحليل.

تقوية ع�صالت قاع الحو�ض

حاولي اإنقا�ض وزنك الأن الوزن الزائد يفر�ض مزيدًا من ال�صغوط 

للمثانة  الدعم  الع�صالت  هذه  وتمنح  الحو�ض.  قاع  ع�صالت  على 

والم�صتقيم والرحم، وهي ت�صعف بعد االإنجاب، ويزيد �صعفها ب�صبب 

نق�ض االأ�صتروجين بعد انقطاع الطمث. ويمكن لتقوية تلك الع�صالت 

اأن يخفف من ت�صرب البول.

�صاعدي نف�صك كي ت�صعري بحال اأف�صل
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اأما التقنية االأكثر �صيوعًا فهي القيام بتمارين قاع الحو�ض التي 

ُتعرف اأحيانًا بتمارين »كيغل«، تيمنًا بمخترعها الدكتور اأرنولد كيغل. 

وقد ت�صطرين اإلى ممار�صتها لعدّة اأ�صهر قبل اأن تلحظي حدوث اأي 

تقدم.

قيادة  حين  �صواء  وقت،  اأي  في  التمارين  تلك  ممار�صة  ويمكنك 

ال�صيارة اأو عند القيام باالأعمال المنزلية اأو عند التحدث اإلى الهاتف.

منع  تحاولين  اأنك  وتخيلي  قلياًل  ركبتيك  بين  وباعدي  اإجل�صي 

حول  الع�صالت  ت�صّدي  اأن  عليك  اإن  اأي  موؤخرتك،  من  ريح  خروج 

ال�صرج. ف�صّدي وارفعي تلك الع�صالت وكاأنه يوجد ريح بالفعل: يجب 

اأن ت�صعري بتحرك تلك الع�صالت وب�صيق الجلد حول ال�صرج، ولكن 

يجب اأن ال تحركي �صاقيك وموؤخرتك على االإطالق.

واالآن تخيلي اأنك تجل�صين على كر�صي المرحا�ض للتبول. تخيلي 

اأنك تحاولين وقف مجرى البول. �صّدي على الع�صالت جيدًا لخم�ض 

ثواٍن على االأقل، ثّم يمكنك اال�صترخاء.

ارفعي  واالآن  االأقل،  على  مّرات  لخم�ض  الحركة  هذه  كرري 

على  مّرات  خم�ض  الحركة  هذه  كرري  وب�صّدة.  ب�صرعة  الع�صالت 

5 حركات �صريعة و5 حركات بطيئة  االأقل. ومار�صي هذه التمارين: 

لع�صر مّرات في اليوم على االأقل.

يمكن ا�صتخدام مخروط بال�صتيكي �صغير تبتاعينه من ال�صيدلية 

وتدخلينه في المهبل لتمرين الع�صالت ال�صحيحة، اإذ يجب اأن تكون 

ع�صالت قاع الحو�ض م�صدودة بما يكفي لمنع المخروط من الوقوع.

واإن وجدت التمارين �صعبة وغير فّعالة، فيمكن للطبيب اأن يقّدم 

اإليك ن�صائح اأخرى. 

عداوى بولية

يزيد  قد  ذلك  الأن  تتناولينها  التي  ال�صوائل  كمية  من  تخففي  ال 

الم�صاكل �صوءًا، اإذ يجعلك اأكثر عر�صة اللتهاب المثانة الأن البكتيريا 

�صرب  عن  باالإقالع  اأن�صحك  ولكن  البول.  مع  تخرج  ال  قد  الموؤذية 

القهوة وال�صاي وغيرهما من الم�صروبات الغنية بالكافيين مثل الكوال 

التي تحّفز ع�صلة المثانة.
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تعزيز �لتحكم بالمثانة

واالأمعاء  الرحم  ت�صند  التي  الع�صالت  �صّد  الحو�ض  قاع  تمارين  تت�صمن   .1
والمثانة عن ق�صد بعد تقويتها. ويمنحك ذلك المزيد من ال�صيطرة على المثانة 

ما يخفف تقطع البول.

ع�صالت م�صترخية ع�صالت م�صدودة

ع�صالت قاع 

حو�ض �صعيفة

عنق المثانة 

المنخف�ض

عنق المثانة 

المرتفع

ع�صالت قاع 

حو�ض م�صدودة

2. و�صع مخروط بال�صتيكي في المهبل و�صّد ع�صالت قاع الحو�ض للحوؤول دون 
وقوعه ي�صاهم في تقوية الع�صالت التي تتحكم بالمثانة.

عنق الرحم

المهبل

و�صع مخروط مهبلي 

في موقعه

ع�صالت قاع 

الحو�ض المنكم�صة 

ت�صّد على المخروط

خيط

مجموعة من 

المخروطات المهبلية

�صاعدي نف�صك كي ت�صعري بحال اأف�صل
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قد ي�صتجيب التهاب المثانة اإلى العالجات التي تح�صلين عليها 

حمو�صة.  اأقل  البول  وتجعل  طبية  و�صفة  دون  من  ال�صيدلية  من 

بيكربونات  من  ملعقة  مع  الماء  اأو  التوت  ع�صير  �صرب  يمكنك  كما 

لم  واإن  اأي�صًا.  اأقل حمو�صة  البول  على جعل  ي�صاعد  ما  ال�صوديوم، 

قد  اإذ  طبيبك  فراجعي  نحوه،  اأو  يوم  غ�صون  في  االأعرا�ض  تخّف 

تكونين م�صابة بالتهاب، وتحتاجين اإلى تناول م�صادات حيوية.

جفاف في �لجلد و�ل�شعر

اعتمدي ق�صة �صعر ب�صيطة ي�صهل التحكم بها وا�صتخدمي بل�صمًا 

اإلى  تخرجين  حين  وعليك  الجفاف.  من  �صعرك  لحماية  مرطبًا 

عظمة الحو�ض

بكتيريا

مثانة

اإحليل

طبيعي

بكتيريا تخرج مع البول

المو�صع

عدوى بولية

يمّكن نق�ض جريان البول 

ب�صكل مالئم في القناة 

بع�ض البكتيريا من النمّو، 

ما يت�صبب بحدوث اأعرا�ض. 

ال تح�صل العداوى عادة في القناة البولية الأن البكتيريا تخرج دائمًا مع البول، 

وعادة يكون جهاز المناعة قادرًا على التاأقلم مع البكتيريا القليلة التي تتمكن 

من الت�صلل.
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واحر�صي  ال�صم�ض،  اأ�صعة  من  للوقاية  فّعال  كريم  ا�صتخدام  الخارج 

فاعتمري  ال�صباحة،  هواة  من  كنت  واإن  قبعة.  اعتمار  على  دائمًا 

القبعة المنا�صبة، و�صعي الكثير من المرطب بعد اال�صتحمام، اإذ قد 

يت�صبب الكلورين )الذي يو�صع في اأحوا�ض ال�صباحة( بجفاف كّل من 

الجلد وال�صعر.

جفاف �لعينين

في  جفاف  بحدوث  تتعلق  م�صاكل  الن�صاء  تواجه  ما  غالبًا 

العينين حين يبلغن �صّن الياأ�ض. وتجد كثيرات راحة عند ا�صتخدام 

طبية.  و�صفة  دون  من  ال�صيدلية  من  �صراوؤها  يمكن  �صناعية  دموع 

وت�صتخدم اأنواع متعددة من المواد الكيميائية من بينها »هيبروميلوز« 

و»هيدروك�صيتيل�صليلوز« و»البارافين« ال�صائل والمحلول الملحي. وُتعّد 

الدموع  ال�صناعية الخالية من المواد الحافظة هي االأف�صل. 

بموا�صفات  تتمتع  ال  فهي  العينين  تبي�ض  التي  المواد  تفادي 

تغييرات  الإجراء  ويمكن  �صوءًا.  الم�صكلة  تزيد  ما  وغالبًا  تزليق، 

ب�صيطة في نمط الحياة اأن يخفف كثيرًا من حدوث تهيج في العينين 

الجافتين، ف�صرب ثمانية اإلى ع�صرة اأكواب من الماء في اليوم ي�صاعد 

على المحافظة على بقاء ما يكفي من الماء في الج�صم. كما عليك 

عند  خ�صو�صًا  متعمد،  ب�صكل  بعينيك  توم�صي  اأن  على  تحر�صي  اأن 

القراءة اأو العمل خلف الكمبيوتر اأو م�صاهدة التلفزيون. وتفادي فرك 

عينينك الأن ذلك يزيد الم�صكلة �صوءًا.

واإن لم تفدك الو�صفات العالجية الب�صيطة، راجعي الطبيب فثمة 

اأدوية واأمرا�ض اأخرى يهاجم خاللها جهاز المناعة الغدد التي تفرز 

»اأ«  الفيتامين  ونق�ض  الدرقية  الغدد  م�صاكل  مثل  واللعاب،  الدموع 

ومر�ض الباركن�صون ومتالزمة �صجوغرين.

زيادة �لوزن

الطريقة  الطمث هي  انقطاع  بعد  الزائد  الوزن  اأن  االأدلة  تظهر 

التي يعتمدها الج�صم من اأجل اإفراز المزيد من االأ�صتروجين. فبعد 

الدهون،  في  االأ�صتروجين  كمية محددة من  تتكّون  الطمث،  انقطاع 

�صاعدي نف�صك كي ت�صعري بحال اأف�صل
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ذلك  وي�صرح  االأ�صتروجين.  المزيد من  اأفرزت  وزنك،  زاد  كّلما  لذا 

المراأة  عظام  من  اأقوى  البدينة  المراأة  عظام  يجعل  الذي  ال�صبب 

التوازن،  نوع من  الحر�ض على تحقيق  بالطبع  النحيلة. ولكن عليك 

اأن  هي  هنا  الب�صيطة  والر�صالة  القلب.  اأمرا�ض  ت�صبب  البدانة  الأن 

اتباع نظام �صحي متوازن يمّكنك من بلوغ الوزن الطبيعي.

�أعر��ص عاطفية

كّل مّنا ي�صعر باال�صتياء في مرحلة ما من حياته، وُيعزى ذلك عادة 

اإلى وقوع حدث ما، وما تلبث اأن تتال�صى تلك الم�صاعر بمرور الوقت. غير 

اأن التغيرات الهرمونية قد ت�صّعب عملية التاأقلم مع جميع هذه الم�صاعر. 

الطعام  وتناول  النف�ض  والترفيه عن  اإيجاد طرق لال�صترخاء  �صاأن  ومن 

تح�صين  في  ت�صاهم  اأن  منا�صبة  ريا�صية  تمارين  وممار�صة  ال�صحي 

ال�صعور  تزيد  الأنها  الممنوعات  تناول  عن  باالبتعاد  ونن�صحك  المزاج. 

باالكتئاب. كما يمكنك طلب اال�صت�صارة الطبية، فقد ال تحتاجين اإال اإلى 

طبيب متفهم، ولكن قد تكونين بحاجة اأي�صًا اإلى تلقي عالج باالأدوية.

�لحماية من �أمر��ص �لقلب وه�شا�شة �لعظام

ما هي �أمر��ص �لقلب؟

وتزّود  الج�صم.  اأنحاء  كافة  اإلى  الدم  ت�صّخ  ع�صلة  القلب  اإن 

االأوعية الدموية اأو ال�صرايين ع�صلَة القلب بالدم. وحين يعوق �صيء 

ما تدفق الدم في ال�صرايين فقد تموت ع�صلة القلب، وهذا ما يحدث 

حين االإ�صابة بنوبة قلبية. وال�صبب االأكثر �صيوعًا الإعاقة تدفق الدم 

هو ت�صلب ال�صرايين )الت�صلب الع�صيدي(، وهو مر�ض يمكن الوقاية 

هذا  نتيجة  الدماغ  في  الدموية  االأوعية  تت�صرر  اأن  يمكن  كما  منه. 

الت�صلب، ما يوؤدي اإلى حدوث �صكتات دماغية.

تغيير�ت في �أ�شلوب �لحياة لتفادي �أمر��ص �لقلب

يمكن التخّل�ض من العديد من العوامل الم�صببة الأمرا�ض القلب 

الوزن  اإنقا�ض  مثل  الحياة  اأ�صلوب  في  ب�صيطة  تغييرات  باإحداث 

واالإقالع عن التدخين واتباع نظام غذائي متوازن.
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ما هي ه�شا�شة �لعظام؟

وعر�صة  �صعيفة  العظام  فيه  ت�صبح  مر�ض  العظام  ه�صا�صة 

لالنك�صار. ولالأ�صف ال تظهر اأعرا�ض ه�صا�صة العظام اإال حين تنك�صر 

العظام. وي�صيب هذا الك�صر في العظام عادة الورك والحبل ال�صوكي 

والمع�صم. وقد ي�صبب الك�صر في الورك حدوث عجز دائم، والموت 

والفقرات  ال�صوكي  الحبل  في  تحدث  التي  للك�صور  اأن  كما  اأحيانًا. 

عواقب وخيمة، منها فقدان الوزن واآالم الظهر وت�صّوه �صكله.

تغيير�ت في نمط �لحياة للوقاية من ه�شا�شة �لعظام

ال�صحية  الغذائية  والحمية  الريا�صية  التمارين  ممار�صة  ت�صاهم 

الغنية بالكال�صيوم في المحافظة على قوة العظام. وتبداأ الوقاية من 

ه�صا�صة العظام في عمر مبكر، وي�صتح�صن اأن تكون في الطفولة، اإذ 

يمكن القيام باأمور كثيرة لحماية االأطفال. فهم يحتاجون اإلى ممار�صة 

االأطعمة  يت�صمن  �صحي  غذائي  نظام  واتباع  الريا�صية،  التمارين 

الغنية بالكال�صيوم، مع تحذيرهم با�صتمرار من مخاطر التدخين.

الـ35،  اإلى قمة الكتلة العظمية في حوالى �صّن  ي�صل الرا�صدون 

 25 بين  ما  تتراوح  بن�صبة  الرجال  عند  العظمية  الكتلة  قّمة  وتزيد 

اإلى 30 % مقارنة بالن�صاء، ما يعني اأن الن�صاء اأكثر عر�صة لالإ�صابة 

بلوغ  من  ق�صير  وقت  بعد  العظام  فقدان  ويبداأ  العظام.  به�صا�صة 

ويزداد  الرجال،  من  اأبكر  عمر  في  الن�صاء  لدى  يبداأ  ولكنه  القمة، 

ت�صارعه ب�صبب انقطاع الطمث.

مار�شي �لريا�شة لقلب �شحي وعظام قوية

تظهر  اإذ  الريا�صية،  التمارين  اأهمية  لتاأكيد  الكالم  يكفي  ال 

باأمرا�ض  االإ�صابة  خطر  من  تخفف  البدنية  اللياقة  اأن  الدرا�صات 

القلب حتى لدى االأ�صخا�ض الذين يعانون من م�صاكل �صحية اأخرى 

مثل ارتفاع �صغط الدم وارتفاع الكول�صتيرول. 

لياقتك  على  تحافظي  اأن  عليك  المخاطر  هذه  مثل  من  وللحّد 

البدنية، واأن تتفادي عوامل الخطر االأخرى: التدخين، ارتفاع �صغط 

الدم، وارتفاع معدل الكول�صتيرول في الدم.

�صاعدي نف�صك كي ت�صعري بحال اأف�صل
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ال يفوت االأوان اأبدًا على البدء في ممار�صة التمارين الريا�صية، فقد 

اأظهرت اإحدى الدرا�صات اأن �صخ�صًا في الـ80 من العمر ينال الق�صط 

فاإن كنت غير  الـ25.  العظام مثل �صاب في  التح�صن في قوة  عينه من 

ن�صطة ريا�صيًا، فعليك القيام باأي حركة، فاأي �صيء اأف�صل من ال �صيء! 

البدنية  اللياقة  ذوي  االأ�صخا�ض  اأن  الدرا�صات  اأظهرت  لقد 

المتدنية يموتون اأبكر مقارنة باأولئك الذين يحققون م�صتوى معتداًل 

من اللياقة على االأقل. وال تقت�صر فوائد اللياقة على القلب والعظام، 

واإن  لل�صقوط  عر�صة  اأقل  يجعلك  ما  اأي�صًا،  الع�صالت  قوة  تزيد  بل 

اأكبر على التم�صك ب�صيء ما. واإن كنت  تعثرت، كما �صتتمتعين بقوة 

ح�صاباتك  فراجعي  والممنوعات،  والمنومات  الم�صّكنات  تتناولين 

الأنها قد تعوق قدراتك الذهنية وتجعلك اأكثر عر�صة لل�صقوط والتعثر.

وت�صاعد  العظام  تقوية  في  الج�صم  ثقل  حمل  تمارين  ت�صاهم 

االأ�صهل،  التمرين  هو  الم�صي  ويبقى  الك�صور.  الحماية من  في  اأي�صًا 

التي  الم�صافة  تزيدي  اأن  ويمكنك  والعظام،  القلب  يقّوي  اأي�صًا  وهو 

تجتازينها با�صتمرار. 

ترتفع الكتلة العظمية اإلى الحّد االأق�صى بين عمرّي الـ25 والـ40 لدى الرجال 

والن�صاء، ثّم تبداأ في التراجع. ولدى الن�صاء، يت�صارع تراجع الكتلة العظمية مع 

انقطاع الطمث.
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ال تندرج ال�صباحة �صمن تمارين رفع ثقل الج�صم الأن المياه تدفع 

به، ولكنها ريا�صة ممتازة اإن كنت تعانين من م�صاكل في المفا�صل، 

وهي جيدة اأي�صًا للقلب.

تمار�صي  اأن  هي  المثالية  الطبية  الن�صيحة  اأن  من  الرغم  وعلى 

تمارين ريا�صية مكثفة لما بين 20 و30 دقيقة لثالث مّرات في االأ�صبوع، 

اإال اأن الحركات الخفيفة المتفرقة لمدة 30 دقيقة يوميًا قد تكون مفيدة 

اأي�صًا، مثل �صعود ال�صاللم، اأو العناية بالحديقة، اأو ترتيب المنزل، اأو 

الرق�ض وغيرها. ونكرر القول اإن القيام باأي �صيء اأف�صل من ال �صيء!

يمار�صون  وال  العمر  منت�صف  بلغوا  الذين  االأ�صخا�ض  على 

القلب،  باأمرا�ض  لالإ�صابة  عر�صة  هم  والذين  الريا�صية،  التمارين 

اأن  قبل  الطبيب  ي�صاألوا  اأن  طبية  م�صاكل  من  اأ�صاًل  يعانون  والذين 

يبدوا بممار�صة التمارين الريا�صية اأو قبل اأن يزيدوا من حّدتها.

�لتمارين �لريا�شية.. روتين يومي

اإن �صيق الوقت من اأبرز االأ�صباب التي تمنع البع�ض من ممار�صة 

روتين  في  التمارين  ت�صملي  اأن  باإمكانك  ولكن  الريا�صية.  التمارين 

حياتك اليومية، مثاًل لَم ال تم�صين اأو تركبين الدراجة حين تذهبين 

اإلى الت�صّوق بداًل من اأن ت�صتقلي ال�صيارة اأو الحافلة؟ فاإن كان ال�صوق 

اأو اركني �صيارتك  بعيدًا، فانزلي من الحافلة قبل المحّطة االأخيرة 

من  المزيد  ممار�صة  على  قادرة  اأنك  راأيت  واإن  اأبعد.  م�صافة  على 

التمارين، فابداأي بالعدو الخفيف، ولكن احر�صي على اأال تفرطي في 

اإجهاد نف�صك في المراحل االأولى.

التمارين  قبل  اال�صترخاء  ثّم  التحمية،  تمارين  دائمًا  مار�صي 

وبعدها لتتفادي اأي اإ�صابة في الع�صالت. وال تقومي بتمارين مجهدة 

على  ال�صغوط  من  يزيد  ذلك  الأن  بعافيتك  باأنك  ت�صعرين  ال  حين 

القلب. وتذكري اأن عليك اتباع التمارين مدى الحياة، ولي�ض لب�صعة 

اأ�صابيع في ال�صنة فح�صب.

�نتبهي �إلى نظامك �لغذ�ئي

االأ�صتروجين الطبيعي

في  الموجود  الطبيعي  االأ�صتروجين  اأن  الدرا�صات  بع�ض  تظهر 

�صاعدي نف�صك كي ت�صعري بحال اأف�صل
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وم�صتقاتها  الفا�صولياء  مثل  النباتية  االأطعمة  اأنواع  من  العديد 

به�صا�صة  االإ�صابة  من  يحمي  قد  بذور  على  تحتوي  التي  والخ�صار 

ن�صبة  اأن  الالفت  ومن  الثدي.  و�صرطان  القلب  واأمرا�ض  العظام 

االإ�صابة بهذه االأمرا�ض اأقل بكثير في بلدان مثل اليابان حيث يرتفع 

ا�صتهالك منتجات ال�صويا مثل التوفو.

الكال�صيوم

الذي  ال�صحي  الغذاء  فاإن  لذا  الكال�صيوم،  على  العظام  تحتوي 

العظام  لنمّو  �صروري  الكال�صيوم  من  منا�صبة  كمية  على  يحتوي 

و�صالمتها. وبالطبع، فاإن مراحل النمّو تتطلب المزيد من الكال�صيوم، 

لذا يحتاج المراهقون والن�صاء الحوامل اإلى كميات اأكبر منه. وتبلغ 

كمية الكال�صيوم التي ين�صح بها للرا�صدين 700 مغ. وتعتبر م�صتقات 

الحليب مثل الحليب والجبنة واللبن هي الم�صادر االأهم للكال�صيوم 

الذي ُيمت�ّض مبا�صرة في مجرى الدم. 

ولالأ�صف، باتت الن�صاء يتجنبن حاليًا تناول م�صتقات الحليب الأنها 

م�صتقات  بتناول  اال�صتمرار  في  يكمن  ال�صحيح  الحّل  ولكن  د�صمة، 

الحليب، ولكن ا�صتبدالها بالمنتجات التي تحتوي على كميات اأقل من 

كمية  على  الد�صم  من  الخالي  الحليب  يحتوي  الواقع،  وفي  الد�صم. 

اأكبر من الكال�صيوم، ويمكن اأي�صًا تناول اأ�صماك ال�صردين اأو ال�صلمون 

الأن ح�صكها الطرّي غنّي بالكال�صيوم.

الفيتامين »د«

ي�صاعد هذا الفيتامين على امت�صا�ض الكال�صيوم. غير اأن كمية 

ا�صتهالك الفيتامين »د« في الطعام تراجعت في ال�صنوات الما�صية، 

وتعتبر  ن�صهدها.  التي  الك�صور  ن�صب  بارتفاع  مرتبطًا  يكون  قد  ما 

االأ�صماك الدهنية مثل الهلبوت واالأ�صقمري وال�صلمون م�صادر غنية 

االأ�صماك  من  وجبتين  اأن  الدرا�صات  اأظهرت  وقد  »د«.  بالفيتامين 

الدهنية في االأ�صبوع تخف�ض خطر االإ�صابة بالك�صور بحوالى 20 %.
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م�شادر غذ�ئية غنية بالكال�شيوم

م�صتقات احلليب 

ة عادية( )ح�صّ

كمية الكال�صيوم 

)بامللغرام( 

منتجات من غري 

م�صتقات احلليب

كمية 

الكال�صيوم 

)بامللغرام(

حليب خاٍل من 

الد�صم 190 ملليرت 

توفو )مطهو(235

100 غرام

510

حليب قليل الد�صم

190 ملليرت

�صردين 231

مع الزيت 

)جمفف(

60 غرام

220

حليب كامل 

الد�صم 

190 ملليرت

تني جمفف: 30 224

غرام

75

م�صتقات 240لنب: 140 غرام

الفا�صولياء 

مطهوة 120 

غرام

50

جبنة اإيدام 30 

غرام

47برتقالة 2071

جبنة ت�صيدر 30 

غرام

1 قطعة من 207

اخلبز االأبي�ض

28

جبنة قري�ض 30 

غرام

1 قطعة من 82

اخلبز االأ�صمر

7

اأ�صيفي المكمالت الغذائية

نظامًا  تتبعين  كنت  اإن  الغذائية  المكمالت  ت�صيفي  اأن  يمكنك 

غذائيًا فقيرًا بالكال�صيوم، خ�صو�صًا في المراحل االأولى من الحياة 

حين تكون العظام ال تزال في طور النمّو. واإن كنت م�صابة به�صا�صة 

بين  ما  على  للح�صول  الكال�صيوم  مكمالت  تناول  فعليك  العظام، 

�صاعدي نف�صك كي ت�صعري بحال اأف�صل
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اأي�صًا  »د«  الفيتامين  ويتوفر  يوميًا.  الكال�صيوم  من  مغ  و1200   100

في �صكل اأقرا�ض من المكّمالت الغذائية: 400 - 800 وحدة عالمية 

الكال�صيوم.  مع  ُيمزج  ما  وغالبًا  يوميًا.  ميكروغرام(   20  -  10(

الغذائية،  المكمالت  تناول  في  االإفراط  عدم  على  احر�صي  ولكن 

فتناول اأكثر من األفّي ملغرام من الكال�صيوم يزيد من خطر اإ�صابتك 

بالح�صى في الكلية، وقد يتعار�ض مع قدرة الج�صم على امت�صا�ض 

معادن اأخرى مثل الحديد.

حافظي على وزنك

يمكن لتغير �صكل الج�صم في منت�صف العمر، خ�صو�صًا من حيث 

الكتلة  على  الحفاظ  في  ي�صاهم  اأن  والموؤخرة  الخ�صر  حجم  زيادة 

والمبي�صان  الكظرية  الغدد  تفرزها  التي  الهرمونات  الأن  العظمية 

اأ�صتروجين في الخاليا  اإلى  تتحّول  انقطاع الطمث  في فترة ما بعد 

الدهنية. ولكن من المهم الحفاظ على وزن �صحي الأن زيادة الوزن 

ترتبط بارتفاع خطر االإ�صابة باأمرا�ض القلب وال�صكتات الدماغية.

اإن موؤ�صر كتلة الج�صم مفيد في الحفاظ على وزن �صحي وي�صهل 

احت�صابه اإن كنت تعرفين وزنك بالكيلوغرام وطولك بالمتر. ويتراوح 

موؤ�صر كتلة الج�صم المو�صى به بين 18.4 و 24.9. واإن كان الموؤ�صر 

 25 بين  كان  واإن  المثالي،  الوزن  دون  حينئذ  فتكونين   ،18.4 دون 

30، فاأنت  اأعلى من  واإن كان  الوزن المثالي،  اأعلى من  و29.9، فهو 

تعانين من البدانة. 

ولتحت�صبي موؤ�صر كتلة ج�صمك، اق�صمي وزنك على مربع طولك. 

 1.68 اأي  �صنتمرًا،   168 وطولك  كيلوغرامًا   70 زنك  كان  اإن  مثاًل 

مترًا، فاإن موؤ�صر كتلة ج�صمك: وزنك )70( يق�صم على مربع طولك 

)x 1.68 = 2.82 1.68(، اأي 70/ 2.82= 24.8. اإذًا يبلغ موؤ�صر 

كتلة ج�صمك حوالى 24.8 )مراجعة ال�صفحة التالية(.
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≥40

30–39.9

25–29.9

18.5–24.9

<18.5

ما �لذي ينبغي عليك قيا�شه؟

• يعد ح�صاب موؤ�صر كتلة الج�صم هو طريقة القيا�ض المفيدة للوزن ال�صحي.	

• عليك معرفة طولك باالأمتار ووزنك بالكيلوغرامات.	

• اح�صبي كتلة ج�صمِك عن طريق اتباع المعادلة االآتية:	

     الوزن )كلغ(
          كتلة الج�صم =

          مربع الطول )متر( 

70                  
     مثال: 24.8 =

 1.68 * 1.68   

• الطبيعي، وهو 	 المعدل  الحفاظ على رقم كتلة ج�صمك في  نو�صيِك  بمحاولة 

يقع مابين 18.5 – 24.9

• ُيعد الر�صم البياني اأدناه هو و�صيلٌة �صهلٌة لتقييم رقم كتلة الج�صم الخا�ض بك، 	

كل ما عليِك هو قراءة طولك ووزنك من الر�صم البياني ،  والنقطة التي تجتازها 

الخطوط ت�صير اإلى رقم كتلة ج�صمك.

الطول )باالأقدام واالإن�صات(

الطول باالأمتار

نحيفة

الوزن ال�صحيح

وزن زائد
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بدينة جدًا
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�صاعدي نف�صك كي ت�صعري بحال اأف�صل



30

�صن الياأ�ض والعالج الهرموني البديل

�أقلعي عن �لتدخين

والك�صور  القلب  باأمرا�ض  االإ�صابة  خطر  من  التدخين  يزيد 

اأو  �صنة  قبل  الطمث  انقطاع  المدخنات  الن�صاء  وتبلغ  وال�صرطان. 

�صنتين مقارنة بغير المدخنات.

�لعالجات �لتكميلية

يقلق كثير من الن�صاء من خطر العقاقير على اأج�صامهن ويبحثن 

والمعالجة  باالإبر  الوخز  مثل  باأعرا�صهن  للتحكم  بدائل  عن  دائمًا 

والعالج  العظام  وتقويم  المثلية  والمعالجة  واالأع�صاب  بالعطور 
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الفيزيائي واالرتجاع البيولوجي وغيرها، ولكن االأبحاث حول فوائد 

هذه العالجات ومخاطرها ال تزال محدودة ن�صبيًا. 

للح�صول  موؤهاًل  اخت�صا�صيًا  تق�صدي  اأن  على  احر�صي  وهنا، 

على هذه العالجات.

�لمحافظة على �ل�شحة

�لوعي تجاه �شالمة �لثديين

من المهم جدًا اأن تنتبهي جيدًا اإلى حدوث اأي تغيرات في ثدييك. 

يختلف الثديان من امراأة اإلى اأخرى، لذا يمكنها التعرف ب�صهولة 

اإلى حدوث اأي تغييرات فيهما. فالطبيعي عند امراأة ما قد يكون غير 

طبيعي عند اأخرى. وقد يختلف مظهر وملم�ض ثدّي المراأة الواحدة 

باختالف العمر اأو اختالف الوقت من ال�صهر. ومن المهم اأن تدركي 

طبيعي  هو  ما  تعرفي  حتى  مختلفة  اأوقات  في  وملم�صه  ثديك  �صكل 

بالن�صبة اإليك ولتتعرفي اإلى اأي تغيرات غير طبيعية قد تطراأ عليهما. 

اأو  الثدي  في  جديدة  كتل  اأي  وجود  خا�ض  ب�صكل  تدركي  اأن  وعليك 

لون  في  وتغير  وتعرج  تق�صر  واأي  ال�صكل  في  تغير  اأي  اأو  االإبط  تحت 

الجلد، باالإ�صافة اإلى وجود اأي اإفرازات اأو تغيرات في الحلمتين.

اق�صدي طبيبك اإن الحظت اأي �صيء غير طبيعي اأو مثيرًا للقلق.

ُتن�صح الن�صاء ما بين الـ50 والـ70 من العمر بالخ�صوع لفحو�ض 

باال�صتمرار  ين�صحن  ال�صبعين،  �صّن  وبعد  �صنوات.  ثالث  كّل  للثدي 

ببدائل  عالجًا  يتبعن  كّن  اإن  خ�صو�صًا  للفحو�صات،  الخ�صوع  في 

الهرمون.

�لتزمي بمو�عيد �ختبار �للطخة

اللطخة«  بـ»اختبار  المعروف  الرحم  ي�صاعد فح�ض م�صحة عنق 

في الوقاية من ال�صرطان باكت�صاف وجود اأي �صوائب يمكن اأن توؤدي 

في حال عدم معالجتها اإلى االإ�صابة ب�صرطان عنق الرحم.

�صاعدي نف�صك كي ت�صعري بحال اأف�صل
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من   %  90 اإلى   80 بين  ما  يمنع  اأن  المبكر  للفح�ض  يمكن 

االإ�صابات بال�صرطان. وفي بريطانيا، يحق لكّل الن�صاء ما بين عمر 

الـ25 والـ64 الخ�صوع اإلى هذا الفح�ض مجانًا كّل 3 اإلى 5 �صنوات.

اأو  الرحم  عنق  لطخة  مثل  فحو�ض  اإلى  خ�صعت  اأن  �صبق  واإن 

لم  واإن  النتيجة.  ل�صدور  الالزم  الوقت  عن  فا�صاألي  الماموغرام، 

اأو  تح�صلي على جواب بعد الوقت المحدد ات�صلي بنف�صك بالعيادة 

الطبيب.

�صكل عنق 

رحم �صليم

ي�صم المنظار المهبلي �صفرتين 

جدارّي  بين  فتحه  ويمكن 

المهبل لروؤية عنق الرحم

الطبيب المري�صة

م�صند لل�صاق

منظار مهبلي مفتوح

مثانة

رحم

عنق الرحم

مهبل

م�صتقيم

ي�صاعد فح�ض م�صحة عنق الرحم المعروف بـ»اختبار اللطخة« في الوقاية من 

ال�صرطان باكت�صاف وجود اأي �صوائب يمكن اأن توؤدي في حال عدم معالجتها اإلى 

االإ�صابة ب�صرطان عنق الرحم.
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نقاط �أخرى

اق�صدي الطبيب اإن:

• عانيت من نزيف غير اعتيادي اأو نزيف كثيف لفترة طويلة	

• الحظت حدوث تغييرات في نمط الدورة ال�صهرية العادي	

• �صبِت بنزيف بعد مرور �صّتة اأ�صهر على الحي�ض االأخير	
ُ
اأ

• نزفِت بعد الجماع	

• الحظت وجود تكتالت جديدة اأو تغييرات في تكتالت تم فح�صها 	

في ال�صابق

• الحظت وجود اإفرازات من حلمة واحدة اأو من الحلمتين	

• الحظت وجود تجعدات في جلد الثدي لي�صبح مثل ق�صرة الليمون	

• �صعرت باأي قلق على �صحتك	

�صاعدي نف�صك كي ت�صعري بحال اأف�صل
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�سن الي�أ�س والعالج الهرموني البديل

�لنقاط �لأ�شا�شية

نمط  � على  تغييرات  ت�صفي  ب�صيطة  اإجراءات  اتباع  حاولي 

حياتك

اأقلعي عن التدخين وتناولي طعامًا �صحيًا �

حافظي على وزن �صحي �

مار�صي التمارين الريا�صية بانتظام �

تحققي من ثدييك بانتظام �

وفحو�ض  � اللطخات  فحو�ض  بمواعيد  االلتزام  على  احر�صي 

الثدي )ماموغرام(



35

استبدال الهرمونات 
)العالج الهرموني البديل(

ما هو �لعالج �لهرموني �لبديل؟

اأي  تمامًا،  اال�صم  اإليه  ي�صير  ما  يعني  البديل  الهرموني  العالج 

االأ�صتروجين  المبي�صان،  ينتجهما  اللذين  الهرمونين  ا�صتبدال 

توقف  عند  اإفرازهما  عن  الج�صم  يتوقف  واللذين  والبروج�صترون، 

المبي�صين عن العمل بحلول �صن الياأ�ض.

ِلَم �للجوء �إلى �لعالج �لهرموني �لبديل؟

ُيعّد العالج الهرموني البديل هو العالج االأن�صب لمعالجة اأعرا�ض 

نق�ض االأ�صتروجين. وت�صمل االأعرا�ض االأكثر �صيوعًا الهبات ال�صاخنة 

الن�صاء من حدوث جفاف مهبلي  والتعرق لياًل، كما يعاني كثير من 

المعر�صات  الن�صاء  ت�صتفيد  التبّول. كما  اإلى  الملحة  وتكرار الحاجة 

اليوم  تتوفر  باتت  ولكن  العالج،  العظام من هذا  به�صا�صة  لالإ�صابة 

عالجات اأخرى غير هرمونية ناجحة اأي�صًا.

منذ متى يتوفر �لعالج �لهرموني �لبديل؟

اختراع  البديل  الهرموني  العالج  اأن  الن�صاء  من  الكثير  يظّن 

جديد، غير اأنه توجد ن�صو�ض مكتوبة حول هذا االأمر تعود اإلى حقبات 

مختلفة، فالم�صريون القدماء مثاًل �صعوا للتو�صل اإلى اأ�صاليب توؤّمن 
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الهرموني  للعالج  الموثقة  االأولى  الو�صفة  واأّما  الراحة.  من  بع�صًا 

األماني  ن�صائي  طبيب  و�صف  حين   ،1896 عام  اإلى  فتعود  البديل، 

َل مبي�صيها. »عالجًا مبي�صيًا« المراأة في الـ23 من العمر ا�صتئ�صِ

غير اأن االختبارات االأولية لهذا النوع من العالج لم تحقق نتائج 

جيدة، الأن االأ�صتروجين الطبيعي ال يمت�ّض جيدًا لدى تناوله فمويًا. 

من  مزيج  وهو  المقترن،  االأ�صتروجين  اأن  اأظهرت  الدرا�صات  ولكن 

عّدة اأنواع االأ�صتروجين يتم ا�صتخراجه من بول الفر�ض الحامل اأكثر 

فعالية عند تناوله فمويًا. 

و�صرعان ما ظهر العالج بالهرمونات البديلة وبات متوفرًا ب�صكل 

بف�صل  االإن�صان  تمّكن  ال�صنوات،  مّر  وا�صع. وعلى  تجاري على نطاق 

ومعظم  الطبيعي.  الب�صري  االأ�صتروجين  اإنتاج  من  العلمي  التطور 

اأ�صتروجين ال  الحالية تحتوي على  الهرمون  اأنواع العالجات ببدائل 

يمكن تمييزه عن االأ�صتروجين الطبيعي الذي ينتجه المبي�صان.

�أنوثة �إلى �لأبد؟

في �صتينيات القرن الما�صي، اأ�صدر روبرت ويل�صون كتابه المثير 

للجدل »اأنوثة اإلى االأبد«، و�صاهم الكتاب في ازدياد االإقبال على تلقي 

العالج الهرموني البديل.

نق�ض  عن  ناتج  مر�ض  الطمث  انقطاع  اأن  ويل�صون  اعتبر  فقد 

لتفادي  االأ�صتروجين  بوا�صطة  معالجته  من  بد  وال  االأ�صتروجين، 

اأن  الأ�صطورة  الترويج  في  ذلك  و�صاهم  بال�صيخوخة.  االإ�صابة 

االأ�صتروجين هو اإك�صير الحياة المخّل�ض من اآثار التقدم في ال�صّن.

�شفاء �أم �أذى؟

بحلول منت�صف ال�صبعينيات، الحظ االأطباء وجود ارتفاع في ن�صبة 

�صرطان بطانة الرحم لدى الن�صاء اللواتي يتناولن االأ�صتروجين. فقد 

كان االأ�صتروجين يحّفز نمّو بطانة الرحم، ما يوؤدي اإلى ظهور خاليا 

ب�صيط  اأ�صلوب  اإلى  التو�صل  تم  الحظ،  ولح�صن  �صرطانية.  تكون  قد 

)البروج�صترون  البروج�صتوجين  مزج  تم  فقد   – الرحم  لحماية 

ال�صناعي(، وتمكن من اإبطال تاأثير االأ�صتروجين على بطانة الرحم، 
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االأ�صتروجين  بمزج  ُين�صح  ولذا  ال�صرطانية.  التغيرات  من  ووقاها 

في  باأرحامهن،  يحتفظن  يزلن  ال  اللواتي  للن�صاء  بالبروجي�صتوجين 

ا�صتئ�صال  لعملية  اللواتي خ�صعن  الن�صاء  تتناول  اأن  ي�صتح�صن  حين 

رحم االأ�صتروجين وحده.

الهرموني  العالج  اأن  الالحقة  الدرا�صات  من  العديد  اأظهر  لقد 

اأي�صًا من  بل يقي  انقطاع الطمث فح�صب،  اأعرا�ض  يعالج  البديل ال 

العواقب بعيدة االأمد لنق�ض االأ�صتروجين: ه�صا�صة العظام، واأمرا�ض 

القلب، وال�صكتات.

البديل في االرتفاع، ولكن ذلك  ا�صتمر و�صف العالج الهرموني 

لم يقنع الجميع بفائدته. واعتبر بع�ض االأطباء اأن »تاأثير الم�صتخدم 

ال�صحي« ي�صرح االآثار االإيجابية للعالج الهرموني البديل. ما يعني اأن 

الن�صاء اللواتي يتناولن االأ�صتروجين يعتنين باأنف�صهن ب�صكل اأف�صل، 

وممار�صة  الغذائي  النظام  اإلى  واالنتباه  التدخين  عن  باالمتناع 

عر�صة  اأقل  الن�صاء  تلك  تكون  لذا  بانتظام.  الريا�صية  التمارين 

اتبعن  �صواء  وال�صكتات،  القلب  واأمرا�ض  العظام  به�صا�صة  لالإ�صابة 

العالج الهرموني البديل اأو لم يتبعنه.

وقد حاولت درا�صات اأخرى اأخذ ذلك في عين االعتبار ومقارنة 

االإجمالية.  فوائده  مع  البديل  الهرموني  للعالج  االإجمالية  المخاطر 

ه�صا�صة  على  البديل  الهرموني  العالج  فوائد  التجارب  كافة  واأثبتت 

العظام، كما اأظهرت ثباتًا في تزايد خطر االإ�صابة ب�صرطان الثدي عند 

والبروجي�صتوجين  االأ�صتروجين  مع  ومزجها  اال�صتخدام  مّدة  قيا�ض 

لدى الن�صاء الالتي �صبق اأن خ�صعن لعملية ا�صتئ�صال للرحم. وعلى 

الثدي لدى  اأي زيادة في خطر االإ�صابة ب�صرطان  العك�ض، لم تظهر 

العالج  ويتناولن  الرحم  ا�صتئ�صال  لعملية  خ�صعن  اللواتي  الن�صاء 

باالأ�صتروجين وحده. كما اأن الدرا�صات اأظهرت اأن العالج الهرموني 

البديل ال يحّد من خطر االإ�صابة باأمرا�ض القلب وال�صكتات.

�أثر �لدر��شات على �لعالج �لهرموني �لبديل

االإعالم  و�صائل  في  ورود خبر جديد  دون  �صهر من  يمّر  يكاد  ال 

عن العالج الهرموني البديل، وتتناول معظم تلك االأخبار المخاطر 

ا�صتبدال الهرمونات )العالج الهرموني البديل(
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المحتملة لهذا العالج اأكثر من فوائده. 

االأ�صتروجين/ ا�صتبدال  »درا�صة  الدرا�صات  اأبرز  من  ونذكر 

الواليات  في  الن�صائية«  ال�صحة  »مبادرة  ودرا�صة  البروجي�صتوجين« 

الدرا�صتين  في  الم�صاركات  الن�صاء  ن�صف  اختيرت  فقد  المتحدة. 

الن�صف  تلقى  حين  في  بالهرمونات،  العالج  لتلقي  ع�صوائي  ب�صكل 

االآخر دواًء وهمّيًا.

واأي  العالج/  تتبع  امراأة  اأي  الباحثون  اأو  الم�صاركات  تعلم  ولم 

ال�صريرية  بالتجارب  يعرف  ما  في  وهمية،  اأقرا�صًا  تتناول  منهّن 

اإظهار  اإلى  الهادفة  للتجارب  الذهبي«  »المعيار  تعتبر  التي  المع�صاة 

عالقة »ال�صبب والتاأثير« بين حالة طبية محددة والعالج.

م�صللة  تكون  قد  المراقبة  على  تعتمد  التي  الدرا�صات  ولكن 

اأن  زعمت  التي  امراأة«  »مليون  البريطانية  الدرا�صة  مثل  اأحيانًا، 

العالج الهرموني البديل ي�صاعف من خطر االإ�صابة ب�صرطان الثدي. 

العالج  فيها  ي�صتخدم  التي  الدرا�صات  مع  النتائج  هذه  وتتناق�ض 

الوهمي.

�لقلب ودر��شة ��شتبد�ل �لأ�شتروجين/�لبروجي�شتوجين

البديل  الهرموني  العالج  تاأثير  لمراجعة  الدرا�صة  هذه  اأجريت 

على ن�صبة تكرار االإ�صابة باأمرا�ض القلب لدى الن�صاء اللواتي عانين 

انقطاع  بعد  ما  امراأة   2763 و�صملت  ال�صابق.  في  قلب  اأمرا�ض  من 

اأّي منهن لعملية  67 �صنة، ولم تخ�صع  اأعمارهن  الطمث، بلغ معّدل 

ا�صتئ�صال للرحم.

عطيت ن�صف الن�صاء الم�صاركات االأ�صتروجين والبروجي�صتوجين 
ُ
اأ

واأظهرت  الوهمي.  الدواء  على  االآخر  الن�صف  ح�صل  فيما  يوميًا، 

الدرا�صة اأن تناول االأ�صتروجين والبروجي�صتوجين حتى اأربع �صنوات 

اأو االأمرا�ض الناجمة  لم يمنع االإ�صابة بالمزيد من النوبات القلبية 

عن اأمرا�ض القلب، على الرغم من االآثار االإيجابية للعالج الهرموني 

البديل على الكول�صتيرول.

في ال�صنة االأولى للدرا�صة، لوحظ ارتفاع عدد االإ�صابات باأمرا�ض 

مقارنة  البديل  الهرموني  العالج  يتبعن  اللواتي  الن�صاء  لدى  القلب 
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�صنتين  مرور  بعد  ولكن  الوهمي،  العقار  ت�صتخدم  التي  بالمجموعة 

االأولى.  المجموعة  في  القلب  باأمرا�ض  االإ�صابات  تراجعت  واأكثر، 

بتلقي  البدء  الن�صاء  على  اأن  تعني  ال  النتيجة  اأن  الباحثون  واعتبر 

العالج الهرموني البديل للحماية من اأمرا�ض القلب، ولكن يمكنهن 

اإن كّن قد بداأن به قبل االإ�صابة بالمر�ض  اال�صتمرار في ا�صتخدامه 

في  للعالج  المحتملة  الفوائد  اإلى  ذلك  ويعزى  بعده.  به  واال�صتمرار 

االأمد البعيد.

در��شة »مبادرة �ل�شحة �لن�شائية«

من  مجموعة  عن  عبارة  الن�صائية«  ال�صحة  »مبادرة  درا�صة  اإن 

التجارب العيادية ودرا�صات المالحظة التي اأجراها معهد ال�صحي 

فوائد  لقيا�ض  ت�صميمها  تم  فقد  المتحدة.  الواليات  في  الوطني 

النظام  وتغيير  الطمث  انقطاع  بعد  ما  بالهرمون  العالج  وم�صار 

الثدي  و�صرطان  »د«  والفيتامين  الكال�صيوم  ومكمالت  الغذائي 

والقولون والك�صور في العظام.

و�صاركت في الدرا�صة اأكثر من 160 األف امراأة تتراوح اأعمارهن 

بين 50 و79 �صنة بين عامّي 1993 و1998.

االأ�صتروجين  مجموعتين:  الهرموني  االختبار  ي�صتمل  وكان 

يحتفظن  اللواتي  للن�صاء  يعطى  الذي  اليومي  والبروجي�صتوجين 

تم  اللواتي  للن�صاء  االأ�صتروجين  من  يومية  وجرعات  باأرحامهن، 

ا�صتئ�صال اأرحامهن. وقد �صممت هذه الدرا�صة ب�صكل اأ�صا�صي لتقييم 

�صابقة  درا�صات  اأظهرت  اإذ  القلب،  اأمرا�ض  في  الهرمونات  منافع 

قّيمت  عينه،  الوقت  وفي  المخاطر.  هذه  من  تخفف  الهرمونات  اأن 

التجربة مخاطر االإ�صابة ب�صرطان الثدي الذي كان يعتقد اأنه يزداد 

مع زيادة مّدة ا�صتخدام الهرمونات.

االأ�صتروجين/ مجموعة  على  االختبار  ي�صتمر  اأن  يتوقع  كان 

الأن   2002 عام  اأوقفت  ولكنها   2005 عام  حتى  البروجي�صتوجين 

يتناولن  اللواتي  الن�صاء  لدى  الثدي  ب�صرطان  االإ�صابات  اأعداد 

فاقت  الوهمي  العالج  يتلقين  اللواتي  باأولئك  مقارنة  الهرمونات 

التوقعات. وراأى مجل�ض ال�صحة الوطني اأن المخاطر المحتملة لهذا 

ا�صتبدال الهرمونات )العالج الهرموني البديل(
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النوع من العالجات بالهرمون البديل لدى هذه المجموعة المحددة 

من الن�صاء يتجاوز الفوائد. وخال�صة القول اأنه بعد مرور 5.2 �صنة 

من المتابعة، اأ�صيبت الن�صاء اللواتي يتبعن العالج الهرموني البديل 

الثدي  في  و�صرطانات  الدم  في  وتخثرات  و�صكتات  قلبية  باأزمات 

كانت  ولكن  الوهمي،  العالج  يتلقين  كّن  اللواتي  الن�صاء  من  اأكثر 

ك�صور العظام و�صرطانات القولون  لدى الن�صاء اللواتي اتبعن العالج 

الهرموني البديل اأقل.

كما اأن اختبار االأ�صتروجين اأوقف في وقت مبّكر في عام 2004 

البيانات  من  يكفي  ما  يوجد  اأنه  وجد  الوطنية  ال�صحة  معهد  الأن 

لالإجابة عن ال�صوؤال االأ�صا�صي في الدرا�صة، وما كان لميزان الفوائد 

والمخاطر ليتغير اأكثر. ومثل درا�صة االأ�صتروجين/البروجي�صتوجين، 

العالج  تتبع  التي  المجموعة  في  وحده  االأ�صتروجين  درا�صة  اأظهرت 

من  الـ6.8  ال�صنوات  في  ال�صكتات  عدد  في  ازيادًا  البديل  الهرموني 

المتابعة وتراجعًا في الك�صور. وفي المقابل، كانت �صرطانات الثدي 

اأقل، على الرغم من اأن ن�صبتها لم تختلف كثيرًا عن المجموعة التي 

�صرطانات  ن�صب  كثيرًا  تختلف  لم  كما  الوهمي،  العقار  ا�صتخدمت 

القولون والنوبات القلبية.

اأ�صباب هذه االختالفات محّط درا�صات وا�صعة لتحليل  و�صتكون 

اأمور  اأخذ  يتعين  قد  الأنه  المقبلة،  القليلة  ال�صنوات  خالل  البيانات 

اأخرى غير الهرمونات في عين االعتبار. مثاًل، بع�ض العوامل ال�صحية 

قد تكون مختلفة لدى الن�صاء اللواتي خ�صعن لعملية ا�صتئ�صال رحم 

مقارنة بالن�صاء اللواتي لم يخ�صعن لها.

ماذ� تعني هذه �لنتائج؟

من المهم اأن ندرك اأن هذه النتائج تنطبق فقط على النوع المحدد 

الج�صم  ح�صول  وطريقة  الم�صتخدمة  الهرمون  بدائل  عالجات  من 

عليها وجرعة البروجي�صتوجين ونوعه. وفي هذه الحالة، نتحدث عن 

اأقرا�ض 0.625 ملغرام من االأ�صتروجين المقترن توؤخذ يوميًا مع، اأو 

من دون، 2.5 ملغرام من اأ�صيتات ميدروك�صيبروجي�صترون.

من  الم�صتخرج  المقترن  الفموي  االأ�صتروجين  يتمتع  ال  قد 
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اأو  الب�صري  االأ�صتروجين  مثل  عينها  باالآثار  الحامل  الفر�ض  بول 

االأ�صتروجين الذي يعطى بطرق اأخرى غير الفم، مثل الل�صقات على 

الجلد اأو الجيل.

الهرمون  بدائل  عالجات  من  النوع  هذا  اأن  من  الرغم  وعلى 

االأ�صتروجين  معظم  اأن  اإال  التجارب،  هذه  ت�صميم  عند  �صائعًا  كان 

الم�صتخدم اليوم يحتوي على اال�صتراديول، االأ�صتروجين عينه الذي 

ينتجه مبي�صا المراأة. كما اأنه يو�صف حاليًا اأكثر فاأكثر العالج بدائل 

الهرمون بجرعات �صغيرة توؤخذ بطرق غير الفم، وتحتوي على اأنواع 

مختلفة من البروجي�صتوجين.

فهو  الن�صائية«،  ال�صحة  »مبادرة  لدرا�صة  االآخر  االنتقاد  اأما 

من  ُحرمن  قد  كنَّ  �صنة،   63 اأعمارهن  معّدل  بلغ  ن�صاًء  �صملت  اأنها 

الم�صتخدمة  عن  نتحدث  ال  وهنا  �صنوات.   10 لحوالى  االأ�صتروجين 

في  للهرمون  البديل  العالج  تلقي  في  يبداأن  الن�صاء  الأن  العادية، 

الهبات  من  التخّل�ض  مثل  محددة  الأ�صباب  العمر  من  الخم�صينيات 

ال�صّن  في  المتقدمات  الن�صاء  تعاني  اإذًا  لياًل.  التعرق  اأو  ال�صاخنة 

�صتختلف  فعلهن تجاهه  ورّدة  �صنوات  لعّدة  باالأ�صتروجين  من نق�ض 

عن رّدة فعل الن�صاء االقرب اإلى �صّن انقطاع الطمث حين يبداأن في 

الخ�صوع للعالج.

ولكن ماذا عن الن�صاء اللواتي يخ�صعن للعالج الهرموني البديل 

اأو يفكرن في الخ�صوع له؟ فنتائج درا�صة »مبادرة ال�صحة الن�صائية« 

يتبعن  اللواتي  العمر  من  ال�صتينيات  في  الن�صاء  على  فقط  تنطبق 

العالج باالأ�صتروجين المقترن مع اأ�صيتات ميدروك�صيبروجي�صترون اأو 

من دونه.

جمعت درا�صة »�صتانفورد« معلومات من 30 تجربة �صملت حوالى 

27 األف امراأة، تم تق�صيمهن اإلى فئتين عمريتين: دون الـ60 وما فوق 

الـ60 من العمر. فتراجعت لدى الن�صاء دون الـ60 من العمر اللواتي 

%، فيما   39 يتبعن العالج الهرموني البديل، معدالت الوفاة بن�صبة 

لم يطراأ اأي تغيير في المجموعة االأكبر �صّنًا. وتوؤكد هذه النتائج ما 

الهرمون  ببدائل  العالجات  فوائد  اإن  اأي  الخبراء،  من  كثير  يعتقده 

ا�صتبدال الهرمونات )العالج الهرموني البديل(
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وم�صارها يرتبطان ب�صكل وثيق بالعمر، فاإن بداأت به المراأة في عمر 

مبكرة فقد يكون له فوائد كبيرة تتجاوز التحكم باأعرا�ض �صن الياأ�ض 

فقط.

عند تحليل البيانات من مجموعة الن�صاء االأ�صغر �صّنًا في درا�صة 

»مبادرة ال�صحة الن�صائية«، نرى تراجعًا في خطر االإ�صابة باأمرا�ض 

الهرموني  للعالج  الخ�صوع  اأن  المجموعة. فقد ظهر  القلب في هذه 

البديل بحلول انقطاع الطمث ي�صاهم في الحّد من تجّمع الكول�صتيرول 

في االأوعية الدموية التي ت�صبب اأمرا�ض القلب. كما تفيد الدرا�صات 

االأن�صولين  ومعدالت  الوزن  على  فوائد  البديل  الهرموني  للعالج  باأن 

و�صغط الدم.

خال�صة القول اإن الن�صاء اللواتي يبداأن في اتباع العالج الهرموني 

اأقل  ي�صبحن  الطمث،  انقطاع  بعد  �صنوات   10 غ�صون  في  البديل 

في  يبداأن  اللواتي  الن�صاء  ولكن  القلبية.  بالنوبات  لالإ�صابة  عر�صة 

العالج بعد �صنوات كثيرة من انقطاع الطمث فقد يرتفع في البداية 

خطر اإ�صابتهن بالنوبات القلبية، ولكن اإن التزمن به، ف�صيتراجع هذا 

الخطر في االأمد البعيد.

ندرك اأن ثّمة مخاطر قليلة ترتبط بتلقي العالج الهرموني البديل 

الخم�صينيات  في  به  يبداأن  اللواتي  الن�صاء  لدى  الق�صير  االأمد  في 

من اأعمارهن للتحكم باأعرا�ض انقطاع الطمث. ولكننا ال نزال غير 

المراأة عينها  الناجمة في حال قررت  والم�صار  الفوائد  واثقين من 

اال�صتمرار بالعالج الهرموني البديل في االأمد الطويل، اأي الأكثر من 

5 اأو 10 �صنوات، وال نعرف اأي�صًا اأي نوع هو االأف�صل من العالجات 

ببدائل الهرمون.

قرارًا  البديل  الهرموني  العالج  فيظّل  الراهن،  الوقت  في  اأما 

فرديًا، تتخذه المراأة وهي تدرك الفوائد والمخاطر.

تدوين  المفيد  من  اأنه  الكتاب،  هذا  قراءة  لدى  تجدين  وقد 

الفوائد والمخاطر المحتملة لتحددي بنف�صك ما يالئمك.
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�لعالج �لهرموني �لبديل: �لمخاطر و�لفو�ئد

حين تقررين ما اإذا كنت �صتخ�صعين للعالج الهرموني البديل، ينبغي اأن تاأخذي 

جميع المنافع والمخاطر التي تتالءم مع حالتك في عين االعتبار:

• العمر	

• اأو 	 وحده  االأ�صتروجين   - الم�صتخدم  البديل  الهرموني  العالج  نوع 

االأ�صتروجين/البروجي�صتوجين

• كيفية تلقي العالج الهرموني البديل - عبر الفم اأو على الجلد	

• جرعة بدائل الهرمون- جرعة خفيفة اأو جرعة عادية	

• المدة بعد انقطاع الطمث	

• التاريخ الطبي ال�صخ�صي	

• تاريخ العائلة	

• العالج الهرموني البديل	

• المخاطر	

• الفوائد	

العالج الهرموني البديل

المخاطر المنافع

ا�صتبدال الهرمونات )العالج الهرموني البديل(
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�لنقاط �لأ�شا�شية

يهدف العالج الهرموني البديل اإلى ا�صتعادة معدالت الهرمون  �

الطبيعية با�صتخدام االأ�صتروجين الطبيعي في جرعات تحاكي 

معدل الكميات التي يتم اإفرازها خالل الدورة ال�صهرية

العالج الهرموني البديل لي�ض اإك�صيرًا يحارب اآثار ال�صيخوخة �

با�صتخدام  � المتحدة  المملكة  في  االأطباء  من  الكثير  ين�صح 

االإ�صتراديول غير الفموي، وهو االأ�صتروجين عينه الذي ينتجه 

المبي�صان طبيعيًا

االأكثر  � النوع  اإلى  للتو�صل  االأبحاث  من  الكثير  اإجراء  يتعين 

فعالية واالأكثر اأمنًا من العالجات ببدائل الهرمون

�صخ�صي  � اأمر  البديل  الهرموني  العالج  بتلقي  القرار  اتخاذ 

والفوائد  المخاطر  بين  ال�صخ�صية  الموازنة  اإلى  ي�صتند 

المحتملة
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 فوائد العالج
الهرموني البديل 

من ي�شتفيد من �لعالج �لهرموني �لبديل؟

من  مجموعات  عّدة  يفيد  اأن  البديل  الهرموني  للعالج  يمكن 

الن�صاء:

�لن�شاء �للو�تي يعانين من �نقطاع طمث مبكر

اإن معّدل �صّن انقطاع الطمث هو 51 �صنة، ولكنه قد يطراأ اأي�صًا 

�صّن  قبل  الطمث  انقطاع  ح�صل  اإن  واأما  �صّنًا.  اأ�صغر  ن�صاء  لدى 

االأربعين، فُيعرف ذلك بانقطاع الطمث المبكر.

ولكنه قد  المبكر،  الطمث  �صبب محدد النقطاع  يوجد  اأحيانًا ال 

يكون اأحيانًا نتيجة العالج باالأ�صعة اأو العالج الكيميائي لل�صرطان اأو 

اللواتي  الن�صاء  تبلغ  وعادة،  للمبي�صين.  الجراحي  اال�صتئ�صال  عن 

ب�صع  قبل  الطمث  انقطاع  بالمبي�صين  ويحتفظن  الرحم  ي�صتاأ�صلن 

�صنوات من التاريخ التي كّن ليبلغنه فيه لوال العملية.

دون  من  مبكر  طمث  انقطاع  من  يعانين  اللواتي  الن�صاء  اإن 

معالجته هّن اأكثر عر�صة لالإ�صابة به�صا�صة العظام واأمرا�ض القلب. 

يبلغن  اللواتي  الن�صاء  من  اأبكر  عمر  في  للموت  عر�صة  اأكثر  وهّن 

انقطاع الطمث بال�صّن الطبيعي.

وللحوؤول دون هذه المخاطر، ين�صح عادة بتلقي العالج الهرموني 

الهرموني  العالج  عك�ض  وعلى  �صنة.  الخم�صين  عمر  حتى  البديل 

انقطاع  عالج  فاإن  الطمث،  انقطاع  بعد  ما  ي�صتخدم  الذي  البديل 

كانت  التي  الهرمونات  مكان  الحلول  في  اإال  يقوم  ال  المبكر  الطمث 



46

�سن الي�أ�س والعالج الهرموني البديل

لتكون موجودة طبيعيًا. وال توجد اأي اأدلة تفيد باأن العالج الهرموني 

الثدي  ب�صرطان  االإ�صابة  خطر  من  يزيد  الحال  هذه  في  البديل 

انقطاع  يبلغن  اللواتي  بالن�صاء  مقارنة  وال�صكتات،  القلب  واأمرا�ض 

الطمث في �صّن طبيعية. ويمكن يعد �صّن الخم�صين، موا�صلة العالج 

الهرموني البديل في حال كانت من �صبب لذلك ولكن يجب التحقق 

من �صرورة ا�صتخدامه �صنويًا.

�لن�شاء �للو�تي يعانين من �أعر��ص �نقطاع �لطمث

اأعرا�ض  اإن العالج الهرموني البديل فّعال جدًا في التخفيف من 

من  االأدنى  ال�صرورية  الجرعة  با�صتخدام  وين�صح  الطمث.  انقطاع 

ال�صاخنة  الهّبات  تخّف  ما  وعادة  باالأعرا�ض.  للتحكم  االأ�صتروجين 

المهبلي  الجفاف  ولكن  العالج.  بدء  من  اأ�صابيع  خالل  لياًل  والتعرق 

من  المزيد  ت�صتغرق  قد  للتبّول  والمتكررة  الملحة  والحاجة  واالآالم 

الهرموني  العالج  يتلقين  اللواتي  الن�صاء  معظم  تحتاج  وال  الوقت. 

البديل وحده اإلى التحكم باأعرا�ض انقطاع الطمث اإلى متابعته الأكثر 

من خم�ض �صنوات، ولكن العالج لفترة اأطول قد يكون �صروريًا في حال 

عودة االأعرا�ض عند وقف العالج الهرموني البديل. ومن المهم تخفيف 

العالج تدريجيًا على مدى �صهرين اأو ثالثة لتقييم عودة االأعرا�ض. وفي 

حال وقف العالج الهرموني البديل �صريعًا، قد تعود الهبات ال�صاخنة 

والتعرق ب�صبب التراجع المفاجئ في م�صتويات الهرمون.

�لن�شاء �لمعر�شات لخطر �لإ�شابة به�شا�شة �لعظام

اأكثر  وت�صبح  العظام  خالله  ت�صعف  مر�ض  العظام  ه�صا�صة 

عر�صة لالنك�صار.

ولالأ�صتروجين دور مهم في بناء العظام والمحافظة عليها. ففي 

اأخرى  عظام  وتت�صكل  القديمة  العظام  تنك�صر  االإن�صان،  حياة  طور 

والمراهقة  الطفولة  مرحلتي  في  ولكن  العظمي.  الهيكل  في  جديدة 

فت�صبح  القديمة،  انك�صار  اأ�صرع من  ب�صكل  الجديدة  العظام  تت�صكل 

حّده  اإلى  العظام  حجم  وي�صل  كثافة.  واأكثر  واأثقل  اأكبر  العظام 

االأق�صى في حوالى �صّن الـ35.
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حين تتراجع م�صتويات االأ�صتروجين بعد انقطاع الطمث، يزداد 

اأقل منها. ولكن قد يكون ذلك  معدل فقدان العظام وتتكّون كميات 

ه�ّصة  العظام  ت�صبح  لدرجة  الن�صاء  بع�ض  لدى  جدًا   كبيرة  بوتيرة 

ويزداد خطر االإ�صابة بالك�صور. وت�صاب امراأة من اأ�صل ثالث ن�صاء 

ممن تجاوزن �صّن الـ50 بك�صور في العظام ب�صبب االإ�صابة به�صا�صة 

العظام.

يحمي العالج الهرموني البديل من االإ�صابة بترقق العظام، ولكن 

يجب متابعته مدى الحياة الأن قّوة العظام تتراجع حين التوقف عن 

العالج  تلقي  توقف  على  �صنوات  خم�ض  مرور  فبعد  العالج.  تناول 

اإن  اأنه  يعني  ما  بالعظام،  المتعلقة  فوائده  تزول  البديل،  الهرموني 

فاإن  العظام،  المراأة معّر�صة ب�صكل كبير لالإ�صابة به�صا�صة  لم تكن 

مخاطر العالج طويل االأمد ببدائل الهرمون قد تفوق فوائده في الحّد 

من ه�صا�صة العظام.

�آثار ه�شا�شة �لعظام

�صعيفة  فهي  اله�صة  العظام  واأما  مرنة،  داخلية  ببنية  ال�صحية  العظام  تتمتع 

ومعر�صة للك�صور.

عظمة طبيعية

ال�صمحاق
عظمة مدمجة قوية وكثيفة 

عظمة ا�صفنجية

عظمة ه�ّصة

ال�صمحاق

مدمجة  عظمة 

هزيلة و�صعيفة

عظمة 

ا�صفنجية رقيقة 

ومتفتتة

ا�صتبدال الهرمونات )العالج الهرموني البديل(
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ه�شا�شة �لعظام و�لك�شور

ك�صور المع�صم والورك من االأعرا�ض ال�صائعة له�صا�صة العظام التي ت�صبب االألم 

والعجز

موقع الك�صر

1. ك�صر في الورك

2. ك�صر في المع�صم

موقع الك�صر

عظم الفخذ

الكعبرة

الزند
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ن�صيج عظمة ه�صة في الفقارة

ن�صيج عظمة طبيعية في الفقارة

تراجع الطول 

وحدبة »دواغر«

ه�صا�صة العظام مر�ض �صائع ي�صيب الن�صاء ب�صكل خا�ض بعد انقطاع الطمث. 

وتوؤدي التغيرات الهرمونية اإلى �صعف البنية الداخلية للعظام ما يجعلها 

اأ�صعف واأكثر عر�صة للك�صور. كما قد ت�صحق الفقرات ال�صعيفة ما يوؤدي اإلى 

تراجع الطول واالنحناء اإلى االأمام ما يعطي �صكل حدبة.

كيف يتم ت�شخي�ص ه�شا�شة �لعظام؟

كثافة  بقيا�ض  العظام  به�صا�صة  االإ�صابة  ت�صخي�ض  تاأكيد  يمكن 

البواعث.  ثنائي  ال�صينية  االأ�صعة  امت�صا�ض  مقيا�ض  عبر  العظام 

من  والحماية  العظام  لبناء  فّعال  البديل  الهرموني  العالج  اأن  ومع 

الك�صور في الورك والفقرات، ولكن اإن اأخذنا في عين االعتبار ميزان 

المخاطر والفوائد، فال ُين�صح باللجوء اإلى العالج الهرموني البديل 

كمرحلة اأولى لمعالجة ه�صا�صة العظام. 

وقد ُتن�صح بع�ض الن�صاء في ا�صتخدامه ب�صورة فردية في حال 

معانتهن من فقدان وا�صح للعظام اأو اإن كّن عاجزات عن اتباع عالج 

اآخر، اأو الن�صاء التي لم تعد عليهن العالجات االأخرى بالفائدة.

ا�صتبدال الهرمونات )العالج الهرموني البديل(
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قيا�ص كثافة �لعظام

الطاقة  مزدوج  اإك�ض  اأ�صعة  امت�صا�ض  مقيا�ض  هي  ا�صتخدامًا  االأكثر  الطريقة 

)DXA( لتقييم معادن العظام.

عوامل خطر ت�صاهم في االإ�صابة به�صا�صة العظام

يظهر الجدول في ال�صفحة 51 عوامل خطر تزيد من احتماالت 

ازدادت  الخطر،  عوامل  ازدادت  فكّلما  العظام.  به�صا�صة  االإ�صابة 

احتماالت تعر�صك لالإ�صابة.

التقدم في ال�صّن

كّلما تقدمت في ال�صّن، اأ�صبحت اأكثر عر�صة لالإ�صابة بالك�صور.

DXA اآلة

المري�صة

�صا�صة مراقبة الفقرة القطنية
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عو�مل خطر م�شببة له�شا�شة �لعظام

• •انقطاع الطمث المبكر	 الفقير 	 الغذائي  النظام 

بالكال�صيوم

• •التقدم في ال�صّن	 تاريخ طبي يتخلله انعدام اأو 	

عدم انتظام في الحي�ض

• •التدخين	 بع�ض الحاالت الطبية	

• •انخفا�ض موؤ�صر كتلة الج�صم	 قّلة التعّر�ض الأ�صعة ال�صم�ض	

• •تاريخ العائلة الطبي	 ك�صور �صابقة	

• •قّلة التمارين	 االنتماء اإلى اأعراق محددة	

• ال�صرير 	 في  اال�صتراحة 

لفترة طويلة

• لفترة 	 ال�صتيرويد  ا�صتخدام 

طويلة

عو�مل تحمي من ه�شا�شة �لعظام

• •ا�صتخدام اأقرا�ض منع الحمل	 الحمل عّدة مّرات	

التدخين

يمكن للمواد الكيميائية الموجودة في التبغ الم�صتخدم بال�صجائر، 

والتي تدخل مجرى الدم اأن ت�صّرع في فقدان الكتلة العظمية.

انخفا�ض موؤ�صر كتلة الج�صم

ال�صفحة  في  الج�صم  كتلية  موؤ�صر  احت�صاب  طريقة  اإلى  اأ�صرنا 

30. ويتراوح موؤ�صر كتلة الج�صم المثالي ما بين 18.5 و24.9، بحيث 

يرتبط الموؤ�صر دون الـ18.5 بارتفاع خطر االإ�صابة به�صا�صة العظام 

خطر  بازدياد  الـ25  يتجاوز  الذي  الموؤ�صر  يرتبط  فيما  والك�صور، 

االإ�صابة بارتفاع �صغط الدم وال�صكري واأمرا�ض القلب.

تاريخ العائلة الطبي

اأو  اأحد االقارب، خ�صو�صًا االأم بفقدان بع�ض الطول  اأ�صيب  اإن 

ا�صتبدال الهرمونات )العالج الهرموني البديل(
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المرجح  فمن  العظام،  ه�صا�صة  ب�صبب  المع�صم  اأو  الورك  في  ك�صر 

اأنك �صت�صابين بك�صر في العظم اأي�صًا.

قّلة التمارين الريا�صية

ت�صاعد التمارين الريا�صية في تقوية العظام، فاإن كنت تقودين 

ال�صيارة لتذهبي اإلى مكان عمل تجل�صين فيه اأي�صًا، ف�صتكونين عر�صة 

لالإ�صابة به�صا�صة العظام اأكثر من امراأة اأخرى تتحرك طوال اليوم. 

وتعتبر تمارين رفع ثقل الج�صم المنتظمة هي الحّل االأف�صل لحماية 

العظام، مثل الم�صي ال�صريع والتمارين الهوائية والرق�ض.

عوامل خطر اأخرى

الراحة لفترة طويلة

فاإن  العظام.  فقدان  ت�صارع  اإلى  ال�صرير  في  الراحة  توؤدي 

ما،  طبية  حالة  ب�صبب  طويل  لوقت  ال�صرير  في  للبقاء  ا�صطررت 

ف�صت�صاعد التمارين الفيزيائية في الحّد من خ�صارة العظام.

ا�صتهالك كميات كبيرة من الكافيين

ال�صاي  من  كبيرة  كميات  �صرب  بين  الدرا�صات  بع�ض  ربطت 

واالإ�صابة به�صا�صة العظام. وي�صعب الحديث عن الحّد االأق�صى الذي 

يمكن تناوله من ال�صاي، ولكن ال يو�صى عمومًا بتناول اأكثر من 4-3 

المنتجات  في  الكافيين  وجود  اإلى  التنبه  وعليك  اليوم.  في  اأكواب 

الم�صروبات  وبع�ض  الغازية  الم�صروبات  في  خ�صو�صًا  االأخرى، 

االأخرى.

نظام غذائي فقير بالكال�صيوم

من المهم ا�صتهالك كميات مالئمة من الكال�صيوم للحفاظ على 

قّوة العظام. وتحتاج الن�صاء اإلى ما بين 700 اإلى 1200 ملغرام من 

الكال�صيوم في اليوم. واإن كنت ال تح�صلين على الكمية الكافية منه 

في الغذاء، فعليك اللجوء اإلى تناول المكّمالت الغذائية.

تاريخ طبي يتخلله انعدام اأو عدم انتظام في الحي�ض

الطمث(  انقطاع  �صّن  دون  امراأة  الحي�ض )عند  انقطاع  يرتبط 
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ا�صتمرار  ل�صمان  ال�صروري  االأ�صتروجين  بقّلة  ال�صنة  تتجاوز  لفترة 

الدورة ال�صهرية. ويعزى ذلك ب�صكل �صائع اإلى اتباع حميات غذائية 

قا�صية اأو االإ�صابة بع�صاب فقدان ال�صهية لدى ال�صابات. كما تتعر�ض 

له ال�صابات اللواتي يمار�ض ريا�صة الجمباز اأو العداءات. كما يمكن 

لبع�ض عالجات االنتباذ البطاني الرحمي )عند تواجد بطانة الرحم 

اأن ت�صبب انقطاع طمث موؤقت من خالل  اأن�صجة خارج الرحم(  في 

واالأمرا�ض  االأعرا�ض  من  يزيد  وقد  االأ�صتروجين.  انتاج  اإيقاف 

المرتبطة بنق�ض االأ�صتروجين.

بع�ض الحاالت الطبية

في  ي�صّرع  ما  االأي�ض،  �صرعة  من  الدرقية  الغدة  ن�صاط  فرط  يزيد 

عملية ت�صكل العظام وتك�صرها، وهو ما يوؤدي بدوره اإلى االإ�صابة به�صا�صة 

االإ�صابة  خطر  بازدياد  المرتبطة  االأخرى  االأمرا�ض  ومن  العظام. 

االأمعاء،  التهاب  ومر�ض  »كو�صينغ«،  مر�ض  نذكر  العظام،  به�صا�صة 

واالأمرا�ض المزمنة في الكبد والداء البطني والتهاب المفا�صل.

قلة التعّر�ض الأ�صعة ال�صم�ض

داخل  البقاء  اإلى  ال�صّن  في  المتقدمات  الن�صاء  تميل  ما  غالبًا 

بع�ض  وفي  ال�صم�ض.  اأ�صعة  من  يكفي  ما  اإلى  يتعر�صن  فال  المنزل، 

من  بكثير  اأج�صادهن  يغطين  اأن  الن�صاء  على  ُيفر�ض  الثقافات، 

اأن  اأوروبا، ف�صيعني ذلك  ُيقمن في  واإن كّن مّمن  القاتمة،  المالب�ض 

القليل جدًا من �صوء ال�صم�ض ي�صل اإلى ب�صرتهن. 

الفيتامين  اإنتاج  على  تحّفز  الأنها  جدًا  مهمة  ال�صم�ض  اأ�صعة  اإن 

»د« الذي ي�صاعد على امت�صا�ض الكال�صيوم الموجود في الطعام، ما 

ال�صم�ض  الأ�صعة  التعّر�ض  ويكفي  و�صحتها.  العظام  قّوة  على  يحافظ 

ما بين 10 و15 دقيقة لمرتين في االأ�صبوع على االأقل لتوفير الكمية 

والذراعين  الوجه  ذلك  ي�صمل  اأن  على  »د«  الفيتامين  من  الالزمة 

واليدين والظهر من دون واٍق من اأ�صعة ال�صم�ض.

االإ�صابة بك�صور �صابقة

ت�صير االإ�صابة بك�صور �صابقة اإلى وجود ه�صا�صة العظام، ما يزيد 

ا�صتبدال الهرمونات )العالج الهرموني البديل(
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من احتمال ح�صول ك�صور اإ�صافية.

االنتماء اإلى اأعراق محدد

تتمتع الن�صاء من اأ�صول اأفريقية- كاريبية بقمة كتلة عظمية اأكبر 

بن�صبة 10 % مقارنة بالن�صاء من اأ�صول اأوروبية، فلذا تكون الن�صاء 

من اأ�صول اأوروبية اأكثر عر�صة لالإ�صابة به�صا�صة العظام.

ا�صتخدام ال�صتيرويد لفترة طويلة

الأكثر  يوميًا  ملغرام(   5 من  )اأكثر  ال�صتيرويد  ا�صتخدام  يرتبط 

من ثالثة اأ�صهر باالإ�صابة به�صا�صة العظام. 

من  غيره  اأو  الحاد  الربو  مع  للتعامل  عادة  ال�صتيرويد  يو�صف 

اأمرا�ض المناعة الذاتية. وفي هذه االأمرا�ض، يح�صل ا�صطراب في 

اأج�صامًا غريبة  الطبيعية  االأن�صجة  وتعتبر  الج�صم  الوقاية في  اآليات 

يجب تدميرها.

اأو  الأ�صبوع  ال�صتيرويد  من  االأجل  ق�صيرة  الجرعات  تزيد  وال 

اأ�صبوعين من الخطر اإال في حال تكرارها. فاإن كنت تتبعين عالجًا 

طويل االأمد بال�صتيرويد، فتحّدثي مع طبيبك وا�صاأليه عن عالجات 

بديلة اأو و�صائل قد تحميك من االإ�صابة به�صا�صة العظام.

عوامل وقائية

اأقرا�ض منع الحمل

اأظهرت الدرا�صات حدوث تراجع في الك�صور لدى الن�صاء اللواتي 

يتناولن حبوب منع الحمل )من االأ�صتروجين والبروج�صترون( لمّدة 

اأعمارهن  من  واالأربعينيات  الثالثينيات  في  اأكثر  اأو  �صنوات  خم�ض 

)مراجعة �صفحة 132(.

الحمل عّدة مّرات

تظهر الدرا�صات حدوث ارتفاع في كثافة العظام مع زيادة عدد 

من  الـ28  االأ�صبوع  بعد  )اإنجاب  المراأة  فيها  تحمل  التي  المرات 

انقطاع  قبل  ما  الن�صاء  عند  االإيجابي  االأثر  هذا  ولوحظ  الحمل(. 

اللواتي  الن�صاء  اأن  اإلى  الدرا�صات  اإحدى  وتو�صلت  وبعده.  الطمث 



55

الورك  في  بك�صور  اإ�صابتهن  خطر  ينخف�ض  اأطفال،   4 اأو   3 اأنجبن 

ينجبن  لم  اللواتي  بالن�صاء  مقارنة   ،% و40   30 بين  تتراوح  بن�صبة 

قّط.

 ه�صا�صة العظام: العالج الهرموني البديل

ل�صرح اأو�صع عن هذه العالجات، يرجى مراجعة »ه�صا�صة العظام« 

من �صل�صلة »طبيب العائلة«. 

»البي�صفو�صفونات«

البي�صفو�صفونات هي مجموعة من العقاقير ت�صّم »األيندرونايت« 

ديدرونيل(،  )ماركة  »اإيتيدرونايت«،  فو�صاماك�ض(،  با�صم  )ماركة 

»اإباندرونايت« )ماركة بونفيفا(، »ري�صيدرونايت« )ماركة اأكتونيل(، 

�صوديوم الكلودرونايت )ماركة بونيفو�ض ولورون(، حم�ض تيلودرونيك 

)ماركة �صكيليد(، وهي عقاقير متوفرة بو�صفة طبية.

)ماركة  بالكال�صيوم  ممزوجًا  »اإتيدرونايت«  عقار  ويتوفر 

)ماركة  د3  بفيتامين  ممزوجًا  األيندرونايت  يتوفر  كما  ديدرونيل(، 

فو�صافان�ض(.

اأما البي�صفو�صفونات فهي العقاقير االأكثر �صيوعًا لمعالجة ه�صا�صة 

العظام والحماية من خ�صارة العظم. وهي الخيار االأف�صل للن�صاء في 

مدى  ولكن  العالج.  تلقي  اإلى  يحتجن  الالتي  العمر  من  ال�صتينيات 

�صالمة هذه العقاقير في االأمد الطويل )اأكثر من 20 �صنة( ال يزال 

اأنها تزيد من كمية  اإنه على الرغم من  غير وا�صح، ويقول الخبراء 

التي  العظام  بقدر  قوية  تكون  ال  الجديدة  العظام  اأن  اإال  العظام، 

تت�صكل بف�صل االأ�صتروجين. 

يزيد البي�صفو�صفونات من احتماالت االإ�صابة بالنخر الالوعائي. 

وفي هذه الحالة، تتراجع كمية الدم التي ت�صل اإلى عظمة الفّك، ما 

يوؤدي اإلى موت ن�صيج العظمة. وي�صيب ذلك الن�صاء اللواتي يتناولن 

اأو  يدّخن  اأو  ال�صرطان  من  اأي�صًا  يعانين  واللواتي  البي�صفو�صفونات 

يعانين من اأمرا�ض في االأ�صنان. ولتخفيف هذه المخاطر، احر�صي 

على العناية باأ�صنانك وزوري طبيب االأ�صنان بانتظام. 

ا�صتبدال الهرمونات )العالج الهرموني البديل(
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مكمالت �لكال�شيوم 

�ل�شكلجرعة )ميليغر�م(مكمالت �لكال�شيوم

اأقرا�ض قابلة للم�صغ600اأدكال 

اأقرا�ض فّوارة500كا�صيت

اأقرا�ض قابلة للم�صغ500كال�صي�صو

اأقرا�ض قابلة للم�صغ1.000كال�صي�صو فورت )قوي(

اأقرا�ض500كال�صيوم- 500

اأقرا�ض53كال�صيوم غلوكونات

اأقرا�ض39كال�صيوم الكتات

�صراب108كال�صيوم- �صاندوز

اأقرا�ض فّوارة400�صاندوكال

اأقرا�ض فّوارة1.000�صاندوكال 1000

اأ�صرنا اإلى كمية الكال�صيوم لكل قر�ض اأو جرعة 

مزيج من �لكال�شيوم و�لفيتامين د

فيتامين �لتح�شير
د )وحدة 

عالمية/ جرعة(

كال�شيوم

)مغ/ جرعة(

�ل�شكل

اأقرا�ض قابلة للم�صغ40097كال�صيوم وفيتامين د

اأقرا�ض قابلة للم�صغ400600اأدكال- د3

حبيبات440500كا�صيت د3 

اأقرا�ض قابلة للم�صغ400500كال�صيو�ض

اأقرا�ض قابلة للم�صغ200500كال�صي�صو د3

اأقرا�ض قابلة للم�صغ400500كال�صي�صو د 3 فورت )قوي(

بودرة8001.200كالفوفيت د3

اأقرا�ض قابلة للم�صغ400600ناتيكال د 3

اأقرا�ض فّوارة400600�صاندوكال + د 600

اأقرا�ض فّوارة8001.200�صاندوكال + د 1200
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عقاقير لمعالجة ه�شا�ص �لعظام

كال�شيتونين

مياكال�صيك )نوفارتي�ض(

	 كال�صيتونين 200 وحدة عالمية للر�ّصة الواحدة )ر�ض في االأنف(
نظير فيتامين د

روكالترول )رو�ض(

	 كال�صيتريول 0.25 ميكروغرام )كب�صوالت(
	 كال�صيتريول 0.5 ميكروغرام )كب�صوالت(

بي�شفو�شفونات/ كال�شيوم

ديدرونال ب م و )بروكتور وغامبل(

	 اإيتيدرونات دي�صوديوم 400 مغ )اأقرا�ض(
	 كال�صيوم كاربونات 1.250 مغ )= 500 مغ كال�صيوم( ) اأقرا�ض فّوارة(

بي�شفو�شفونات / فيتامين د3

فو�صوفان�ض )م �ض د(

	 األيندورات �صوديوم )= 70 مغ حم�ض األيندرونيك( + 800،2 وحدة عالمية للفيتامين د 3 )اأقرا�ض( 
بي�شفو�شفونات/ كال�شيوم/ فيتامين د3

اأكتونال كومبي )بروكتور وغامبل(

	 ري�صيدرونات �صوديوم 35 مغ )اأقرا�ض(
	 كال�صيوم كاربونات 500،2 مغ )كال�صيوم 1 غ( + 880 وحدة عالمية للفيتامين د 3

)اأكيا�ض فّوارة(

بي�شفو�شفونات

اأكتونال )بروكتير وغامبل/ اأفينتي�ض(

	 ري�صيدرونات �صوديوم 5 مغ )اأقرا�ض(
اأو

اأكتونال مّرة في االأ�صبوع )بروكتير وغامبل/ اأفينتي�ض(

	 ري�صيدرونات �صوديوم 35 مغ )اأقرا�ض( مّرة في االأ�صبوع
بونيفو�ض ) �صيرينغ هيلث(

	 �صوديوم كلودرونات 400 مغ )كب�صوالت( اأو 800 مغ )اأقرا�ض(
بونفيفا )رو�ض(

	 حم�ض اإيباندرونيك 150 مغ )اأقرا�ض( مّرة في ال�صهر
كال�صتيون )بيكون(

	 �صوديوم كلودرونات 400 مغ )كب�صوالت(
ديدرونال )بروكتور وغامبل(

	 اإيتيدرونات دي�صوديوم 200 مغ )اأقرا�ض(
فو�صاماك�ض ) م �ض د (

	 األيندرونات �صوديوم ) = 5 مغ و 10 مغ حم�ض األيندرونيك( ) اأقرا�ض(
اأو

فو�صاماك�ض مّرة في االأ�صبوع )م �ض د (

	 األيندرونات �صوديوم )= 70 مغ حم�ض األيندرونيك( )اأقرا�ض( مّرة في اال�صبوع
لورون )رو�ض(

	 �صوديوم كلودرونات 520 مغ )اأقرا�ض( 
�صكيليد ) �صانوفي – �صينتيالبو(

	 حم�ض تيليدرونيك 200 مغ )اأقرا�ض(
�شترونتيوم

بروتيلو�ض )�صيرفيير(

	 �صترونتيوم رانيالت 2 غ )حبيبات(

ا�صتبدال الهرمونات )العالج الهرموني البديل(
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وب�صبب هذا القلق، يقول العديد من الخبراء اإن الن�صاء اللواتي 

به�صا�صة  االإ�صابة  خطر  ويواجهن  مبكر  طمث  انقطاع  من  يعانين 

العظام هّن اأكثر من ي�صتفدن من العالج الهرموني البديل.

عقاقير اأخرى

الـ«كال�صيتونين«  طبية  بو�صفة  المتوفرة  االأخرى  العقاقير  ت�صّم 

)فور�صتيو(  »تيريباراتيد«  )اإفي�صتا(،  و»رالوك�صيفين«  )مياكليك( 

و�صترونتيوم رانياليت )بروتيلو�ض(.

العظام  فقدان  �صرعة  من  هرمون،  وهو  الكال�صيتونين،  ويخفف 

ويزيد كثافة العمود الفقري. غير اأن اآثار الكال�صيتونين على احتماالت 

االإ�صابة بالك�صور ال يزال غير وا�صح. وينتمي الرالوك�صيفين اإلى فئة 

جديدة ن�صبيًا من العقاقير ُتعرف بمحّوالت م�صتقبالت االأ�صتروجين 

.SERM االنتقائية

هذه العقاقير لي�صت اأ�صتروجين، ولكنها تتمتع بتاأثير ي�صبه تاأثير 

خطر  وتخف�ض  العظمية  الكتلة  فتزيد  العظام،  على  االأ�صتروجين 

االإ�صابة بك�صور في العمود الفقري.

لهرمون  مماثل  عقار  وهو  »تيريباراتيد«  ُي�صتخدم  واأحيانًا 

الجلد  تحت  حقن  عبر  تناوله  يجب  ولكن  الب�صري،  »باراثيرويد« 

يحّفز  البي�صفو�صفونات،  من  العك�ض  وعلى  البطن.  اأو  الفخذ  في 

التيريباراتيد ت�صّكل العظام بداًلمن تخفيف �صرعة فقدانها.

كما يزيد »�صترونتيوم رانياليت« من �صرعة ت�صّكل العظام ويحمي 

من فقدانها. ويتم تناوله مّرة واحد في اليوم قبل النوم بعد خلطه 

بالماء.

فو�ئد �أخرى للعالج �لهرموني �لبديل

�لتهاب �لمفا�شل

ت�صير االأدلة المتزايدة اإلى اأن العالج الهرموني البديل يخفف من 

اأعرا�ض التهاب المفا�صل على الرغم من اأن ا�صتخداماته لهذه الغاية 

وينطبق  �ض149(  الم�صطلحات  معجم  )مراجعة  مرخ�صة  غير 

الروماتيزمي.  المفا�صل  والتهاب  الف�صال  مر�ض  على  عينه  االأمر 
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هذه  مفعول  يعك�ض  ال  البديل  الهرموني  العالج  اأن  من  الرغم  وعلى 

االأمرا�ض اإال اأنه قد ينفع اإلى جانب العالجات التقليدية، وي�صتحق اأن 

تناق�صينه مع الطبيب العام.

�شرطان �لقولون

فبين  م�صتمرة.  زيادة  في  القولون  ب�صرطان  االإ�صابة  خطر  اإن 

عدد  اإجمالي  المتحدة  المملكة  في  ارتفع  و1997   1971 عامّي 

االإ�صابات بن�صبة 42 % من 20.400 اإلى 28.900. وفي عام 2006، 

المتحدة  المملكة  في  �صخ�ض  األف   37 من  اأكثر  اإ�صابة  �ُصّخ�صت 

بهذه الحالة. ويعني ذلك اأن �صرطان القولون هو ثاني اأكثر اأمرا�ض 

وقد  الثدي(.  �صرطان  )بعد  الن�صاء  ت�صيب  التي  �صيوعًا  ال�صرطان 

اأظهرت الدرا�صات الجديدة اأن العالج الهرموني البديل يخفف خطر 

االإ�صابة ب�صرطان القولون اإلى الثلث.

ا�صتبدال الهرمونات )العالج الهرموني البديل(
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�لنقاط �لأ�شا�شية

يحمل العالج الهرموني البديل فوائد خ�صو�صًا للن�صاء اللواتي  �

الن�صاء هن عر�صة  اأن تلك  بانقطاع طمث مبكر، كما  ُي�صبن 

من  الحق  وقت  في  العظام  به�صا�صة  لالإ�صابة  اأكبر  لخطر 

حياتهن.

�صبن بانقطاع طمث مبكر، فاإن  �
ُ
اأ اإلى الن�صاء اللواتي  بالن�صبة 

اتبعن العالج الهرموني البديل حتى عمر الـ51 �صنة، اأي معدل 

عمر انقطاع الطمث، فال دليل على زيادة المخاطر المرتبطة 

به.

الأعرا�ض  � فعالية  االأكثر  العالج  هو  البديل  الهرموني  العالج 

انقطاع الطمث

ب�صرطان  � االإ�صابة  خطر  من  البديل  الهرموني  العالج  يخفف 

القولون ويخفف من اأعرا�ض التهاب المفا�صل

المرتبطة  � الم�صاكل  من  البديل  الهرموني  العالج  يخفف 

في  والتبدالت  والع�صالت  المفا�صل  اآالم  مثل  باالأ�صتروجين 

المزاج واال�صطرابات في النوم واال�صطرابات الجن�صية. 
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الهرموني  العالج  مخاطر 
البديل

ما هي مخاطر �لعالج �لهرموني �لبديل؟

على الرغم من الفوائد الكثيرة للعالج الهرموني البديل ، اإال اأنها 

قد تحمل معها مخاطر ال يتقبلها كثير من الن�صاء. لذا فحين تتخذين 

القرار حول ما اإذا كان العالج الهرموني البديل يالئمك اأم ال، فعليك 

اأن تاأخذي في عين االعتبار ميزان المخاطر والفوائد.

والمخاطر االأ�صا�صية المحتملة التي تم تحديدها في هذا ال�صاأن، 

فهي:

• �صرطان الثدي	

• تخثرات دموية في االأوردة )خثار وريدي(	

• تخثرات دموية في ال�صرايين )نوبات قلبية و�صكتات(	

• ذلك 	 تفادي  يمكن  اأنه  من  الرغم  على  الرحم،  بطانة  �صرطان 

باإ�صافة البروجي�صتوجين

• �صرطان المبي�ض	

االعتبار،  عين  في  وناأخذها  المخاطر  نفهم  اأن  المهم جدًا  من 

فمعظم الن�صاء اللواتي يتبعن العالج الهرموني البديل ال يعانين اأيًا 

من تلك الم�صاكل كنتيجة مبا�صرة لتناول  الهرمونات. كما اأن عوامل 

الهرموني  العالج  من  اأهمية  اأكثر  تكون  ما  غالبًا  االأخرى  الخطر 

البديل، خ�صو�صًا التدخين اأو الوزن الزائد.
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�شرطان �لثدي

ال تعاني الن�صاء اللواتي يبداأن في تلقي العالج الهرموني البديل 

اأي خطر متزايد  في عمر الخم�صين ب�صبب انقطاع طمث مبكر من 

لالإ�صابة ب�صرطان الثدي. ويعني ذلك اأن مّدة التعّر�ض لالأ�صتروجين 

على مدى الحياة هي العامل الموؤّثر هنا.

�صّن  بعد  ما  الطبيعي  الياأ�ض  �صن  يبلغن  اللواتي  فالن�صاء  لذا 

عر�صة  اأكثر  هّن  البديل  الهرموني  العالج  يتلقين  اأو  الخم�صين 

انقطاع  يبلغن  اللواتي  بالن�صاء  مقارنة  الثدي  ب�صرطان  لالإ�صابة 

الطمث في العمر الطبيعي )حوالى 51 �صنة( الأنهن يكن قد تعر�صن 

لالأ�صتروجين لفترة اأطول خالل حياتهن.

ولكن بعد التوقف عن تلقي العالج الهرموني البديل يعود خطر 

االإ�صابة ب�صرطان الثدي تدريجيًا اإلى الم�صتوى الذي كان عليه لدى 

الن�صاء اللواتي لم يتلقين هذا العالج قّط. ولكن بعد مرور 5 �صنوات 

بين  فرق  كّل  يزول  البديل،  الهرموني  العالج  تلقي  عن  التوقف  من 

الن�صاء اللواتي اتبعن العالج وبين اللواتي لم يتبعنه.

تجاوزن  اللواتي  الن�صاء  لدى  �صائع  مر�ض  الثدي  �صرطان  اإن 

منت�صف العمر، حتى واإن كّن ال يخ�صعن للعالج الهرموني البديل - 

فتعاني المراأة في الخم�صين من العمر من خطر بن�صبة 6.1 % )61 

المقبلة  الثالثين  ال�صنوات  الثدي خالل  ب�صرطان  باالألف( لالإ�صابة 

من حياتها �صواء اأخ�صعت للعالج ببدائل لهرمون اأم لم تخ�صع له. 

بعد  يبداأ  الذي  البديل  الهرموني  العالج  اأن  الدرا�صات  وتظهر 

�صن الياأ�ض يجب اأن ي�صتمر لخم�ض �صنوات على االأقل قبل اأن يزداد 

اأن مخاطر االإ�صابة ب�صرطان الثدي  خطر االإ�صابة بال�صرطان. كما 

مرتبطة بتلقي العالج الهرموني البديل الذي يجمع بين االأ�صتروجين 

لعملية  يخ�صعن  لم  اللواتي  للن�صاء  ال�صروري  والبروج�صتوجين 

ا�صتئ�صال للرحم، فيما ال يبدو اأن العالج ببدائل االأ�صتروجين وحده 

يزيد من هذا الخطر.

لذا فاإن �صاءت امراأة في الخم�صين من عمرها اأن تتلقى عالجًا 

5 �صنوات، فاإن  ببدائل الهرمون يقوم على االأ�صتروجين وحده لمدة 

اتبعته  واإن  باالألف(   63(  %  6.3 اإلى  ترتفع   لديها  الخطر  ن�صبة 
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لع�صر �صنوات، فترتفع الن�صبة اإلى 6.6 % )66 باالألف(. ما يعني اأن 

االأ�صتروجين رفع ن�صبة خطر االإ�صابة ب�صرطان الثدي اإلى ما بين 0.2 

و0.5 %. واإن ا�صتخدمت مزيج االأ�صتروجين والبروجي�صترون ف�صتبلغ 

ن�صبة الخطر 6.1 % )61 باالأف( و�صترتفع اإلى 6.7 % )67 باالألف( 

بعد 5 �صنوات، واإلى 7.7 % )77 باالألف( بعد 10 �صنوات. ما يعني 

 6( %  0.6 اأن العالج الهرموني البديل الممتزج زاد الخطر بن�صبة 

باالألف( و1.6 % )16 باالألف(.

وتلقي هذه المعلومات المن�صورة في و�صائل االإعالم ال�صوء على 

نقاط اأ�صا�صية:

• خطر اإ�صابة المراأة ب�صرطان الثدي يتراجع مع العمر )مراجعة 	

الجدول اأدناه(

• الخطر االإ�صافي للعالج الهرموني البديل طفيف	

�أنو�ع مختلفة من �لعالج �لهرموني �لبديل

باتت الن�صاء ي�صتخدمن اليوم اأنواعًا من العالج الهرموني البديل 

نعلم  وال  اأ�صا�صها،  على  الدرا�صات  جريت 
ُ
اأ التي  االأنواع  عن  تختلف 

ذلك  فمنذ  اأي�صًا.  عليها  تنطبق  النتائج  كانت  اإذا  ما  موؤكد  ب�صكل 

الحين، بات يتوفر االإ�صتراديول الطبيعي، وهو االأكثر رواجًا حاليًا.

ن�شبة خطر �لإ�شابة ب�شرطان �لثدي )من �لعمر �لمحدد 

�إلى عمر �لـ79، مثال: 50 - 79، 55 - 79(

العمر

ن�صبة الخطر     

ال عالج 

هرموني 

بديل

العالج الهرموني البديل المختلطاالأ�صتروجين وحده

10 �صنوات5 �صنوات10 �صنوات5 �صنوات

7.7 %6.7 %6.6 %6.3 %6.1 %50 �صنة
7.1 %5.9 %5.8 %5.5 %5.3 %55 �صنة
6.5 %5.2 %5.0 %4.6 %4.4 %60 �صنة
5.7 %4.3 %4.0 %3.7 %3.5 %65 �صنة
4.2 %3.3 %2.8 %2.6 %2.4 %70 �صنة

مخاطر العالج الهرموني البديل
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طرق مختلفة للح�شول على �لعالج �لهرموني �لبديل

البديل عبر  الهرموني  العالج  الن�صاء  ي�صتخدم عدد متزايد من 

و�صائل غير الفم، مثل الل�صقات والجيل ما ي�صمح في ح�صول الج�صم 

على كمية اأ�صغر من العالج تكون فعاليته بقدر الكمية التي يح�صل 

االأمعاء  ها  الهرمونات، تمت�صّ ابتالع  االأقرا�ض. فعند  بوا�صطة  عليها 

اإلى  ت�صل  اأن  وما  الدم.  مجرى  اإلى  ت�صل  اأن  قبل  الكبد  عبر  وتمّر 

مجرى الدم، يمكن للهرمونات اأن ت�صل اإلى كافة اأنحاء الج�صم. غير 

اأن الكبد يفّتت الهرمونات فال ت�صل كّلها اإلى مجرى الدم. 

وعلى العك�ض من ذلك، تمّكن الل�صقات والجيل الهرمونات من 

العبور من خالل الجلد مبا�صرة اإلى مجرى الدم.

يخ�صعن  لم  اللواتي  الن�صاء  ل  تف�صّ قد  النتائج،  هذه  �صوء  وفي 

لعملية ا�صتئ�صال للرحم اأن يتبعن عالجًا ببدائل الهرمون يقوم على 

البروجي�صتوجين  اأن  اإلى  االإ�صارة هنا  االأ�صتروجين فقط، ولكن تجب 

�صروري للحماية من �صرطان بطانة الرحم )مراجعة ال�صفحة 122(.

�لحي�ص في �شّن مبكر

ال�صنوات  بعدد  مرتبط  الثدي  ب�صرطان  االإ�صابة  خطر  اأن  يبدو 

التي تتعر�ض فيها المراأة لالأ�صتروجين. لذا فاإن بدء الحي�ض في �صّن 

الثدي  ب�صرطان  اإ�صابتك  الـ12، يزيد من خطر  �صّن  اأي قبل  مبكر، 

ب�صكل م�صاعف.

�نقطاع �لطمث �لمبكر

يتراجع خطر االإ�صابة ب�صرطان الثدي لدى الن�صاء اللواتي يبلغن 

 ،%  50 بحوالى  الخطر  هذا  يتراجع  حيث  مبكرًا،  الطمث  انقطاع 

ولكنهن اأكثر عر�صة الأمرا�ض القلب وه�صا�صة العظام.

�لحمل

ال يزيد االإنجاب في �صّن مبكر من خطر االإ�صابة ب�صرطان الثدي، 

غير اأن هذا الخطر يرتفع لدى الن�صاء اللواتي ينجبن االأطفال بعد 

بالن�صاء  االإ�صابة مقارنة  اأكثر عر�صة لخطر  يكّن  الـ35، حيث  عمر 

اللواتي لم ينجبن في حياتهن.
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�لر�شاعة

ال يزال دور الر�صاعة في الحماية من �صرطان الثدي غير وا�صح، 

ولكن ت�صير بع�ض االأدلة اإلى اأنها قد تخّفف بالفعل من خطر االإ�صابة 

بال�صرطان.

�لوزن

خطر  من  الـ30  يتجاوز  الذي  الج�صم  كتلة  موؤ�صر  ارتفاع  يزيد 

اللواتي  بالن�صاء  مقارنة   %  50 بحوالى  الثدي  ب�صرطان  االإ�صابة 

يتمتعن بموؤ�صر كتلة ج�صم طبيعي )25( اأو اأقل.

تاريخ �لعائلة �لطبي

عامٌل  الثدي  ل�صرطان  يكون  اأن  احتمال  اإلى  الدرا�صات  ت�صير 

اإلى  الثدي  ب�صرطان  العائلة  اأفراد  اأحد  اإ�صابة  عادة  وت�صير  وراثي. 

تلقي  اأن  توؤكد  بعد  اأدلة  اأي  تتوفر  ال  ولكن  الفردي،  الخطر  ازدياد 

العالج الهرموني البديل يزيد من ذلك الخطر.

�لعالج  عد�  ما  �لثدي  ل�شرطان  م�شببة  خطر  عو�مل 

�لهرموني �لبديل

• تاريخ العائلة الطبي	

• التقدم في ال�صّن عند انجاب المولود االأول	

• انقطاع الطمث المتاأخر	

• الحي�ض المبكر	

• البدانة بعد �صّن انقطاع الطمث	

فاإن كنت عر�صة لخطر االإ�صابة ب�صرطان الثدي واأقل عر�صة لالإ�صابة 

به�صا�صة العظام وال تعانين من الكثير من اأعرا�ض انقطاع الطمث، 

فال داعي لتلجئي اإلى العالج الهرموني البديل. ولكن اإن كنت تعانين 

من الكثير من الهبات ال�صاخنة والتعرق، وال تعانين من اأيٍّ من عوامل 

الثدي، فالعالج الهرموني  اإلى االإ�صابة ب�صرطان  توؤدي  التي  الخطر 

البديل قد يكون هو الخيار االأن�صب لك.

مخاطر العالج الهرموني البديل
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من  يتعالجن  �للو�تي  للن�شاء  �لبديل  �لهرموني  �لعالج 

�شرطان �لثدي

على الرغم من اأن العالج الهرموني البديل يعتبر خيارًا منا�صبًا 

للحّد من الهبات ال�صاخنة والتعرق الناتجة عن عالج �صرطان الثدي، 

اإال اأن ا�صتخداماته ال تزال مثيرة للجدل، كما اأن نتائج الدرا�صات في 

هذا ال�صاأن متعار�صة. 

المتخ�ص�صة  العيادات  بع�ض  في  يتوفر  قد  العالج  هذا  اأن  غير 

تقديم  في  اأطول  بخبرة  االأطباء  يتمتع  حيث  الثدي  �صرطان  بعالج 

العالج الهرموني البديل في هذه الظروف. 

انقطاع  اأعرا�ض  للتعامل مع  انتهاج مقاربات مختلفة  كما يمكن 

الطمث لدى الن�صاء اللواتي يخ�صعن للعالج من �صرطان الثدي مثل 

من  للتخفيف  حلقات(  اأقرا�ض،  )كريمات،  المهبلي  االأ�صتروجين 

يمكن  كما  والتعرق،  ال�صاخنة  الهبات  من  وللحد  المهبلي،  الجفاف 

اللجوء اإلى عالجات غير هرمونية مثل مثبطات ا�صترداد ال�صيروتونين 

االنتقائية )م�صادات االكتئاب SSRI( )مراجعة ال�صفحة 128(.

�لخثار �لوريدي

اإن التقدم في العمر هو ال�صبب الرئي�صي لالإ�صابة بالخثار الوريدي 

الن�صاء  باأن  تفيد  االأبحاث  اأن  غير  االأوردة(.  في  دموية  )تخثرات 

لالإ�صابة  عر�صة  اأكثر  هّن  البديل  الهرموني  العالج  يتلقين  اللواتي 

ال  اللواتي  عينه  العمر  في  بالن�صاء  مقارنة  العميق  الوريدي  بالخثار 

يتلقين هذا النوع من العالج، خ�صو�صًا في ال�صنة االأولى من تلقيه. 

للعالج  يخ�صعن  ال  اللواتي  الن�صاء  من  باالألف   3 اأن  ويظهر 

 5 خالل  الوريدي  بالخثار  لالإ�صابة  عر�صة  هّن  البديل  الهرموني 

7 باالألف من الن�صاء بالعمر نف�صه يخ�صعن لهذا  بـ  �صنوات، مقارنة 

العالج.

ومع بلوغ ال�صتينيات من العمر، يرتفع خطر اإ�صابة الن�صاء اللواتي 

ال ي�صتخدمن هذا العالج اإلى 8 باالألف خالل 5 �صنوات، مقارنة بـ17 

باالألف عند الن�صاء اللواتي يخ�صعن للعالج الهرموني البديل.
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خثار وريدي

الخثار الوريدي العميق هو حالة تت�صكل في خاللها خثرة دموية في وريد وا�صع، 

اإلى  وي�صل  القلب  الخثار من خالل  يعبر  اأن  وثّمة خطر من  ال�صاق.  في  عادة 

نقطة اأخرى من الج�صم، مثل الوعاء الدموي الذي يغذي الرئتين، ما قد يكون 

قاتاًل.

�ن�شمام رئوي

انف�صل جزء من الخثار وعبر 

ف�صّد  الرئتين  نحو  القلب 

اأن�صجة  في  الدموية  االأوعية 

الرئتين

القلب

الرئتان

اأوعية دموية في 

اأن�صجة الرئة
خثار في الوريد الفخذي

وريد فخذي

ان�صداد تدفق الدم

مخاطر العالج الهرموني البديل
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�لعالج  عد�  ما  �لوريدي  للخثار  م�شببة  خطر  عو�مل 

�لهرموني �لبديل

• دوالي ال�صاقين الحادة	

• البدانة	

• التقدم في ال�صّن	

• قّلة الن�صاط	

• ال�صكري	

• ارتفاع �صغط الدم	

غير  البديل  الهرموني  العالج  باأن  تفيد  المتوفرة  البيانات  اأن  غير 

بالخثار  االإ�صابة  خطر  من  تزيد  والجيل  الل�صقات  مثل  الفموي 

الوريدي مقارنة باالأقرا�ض.

اإ�صابتك  احتمال  من  تزيد  خطر  عوامل  من  تعانين  كنت  اإن 

البديل.  الهرموني  العالج  تتفادي  اأن  فُي�صتح�صن  الوريدي،  بالخثار 

ولكن اإن خ�صعت لعملية تتطلب منك الراحة لفترة، فمن المرّجح اأن 

بع�ض  وين�صح  الدموية.  الخثرات  من  للوقاية  عقاقير  اإعطاوؤك  يتم 

اأربع  بين  لما  البديل  الهرموني  العالج  تلقي  عن  بالتوقف  االأطباء 

العودة  ويمكنك  كبرى،  جراحية  لعملية  الخ�صوع  قبل  اأ�صابيع  و�صّت 

لتلقي العالج الهرموني البديل ما اأن ت�صترجعي قدرتك على الحركة.

اإن اأ�صبِت اأنت، اأو اأحد اأقاربك، بخثار وريدي واأنت دون �صّن الـ45، 

فقد ت�صطرين اإلى الخ�صوع اإلى فح�ض دم للتحقق من تخثر الدم قبل 

التحقق من  البديل. وي�صمح ذلك في  الهرموني  العالج  اإلى  تلجئي  اأن 

الن�صاء اللواتي يعانين من عوامل خطر جينية تعرف بجين »V اليدين«.

وت�صيب هذه الحالة الجينية حوالى 5 % من ال�صكان وتزيد من 

خطر االإ�صابة بالخثرات الدموية. ويواجه االأ�صخا�ض الذين يحملون 

دموية  بخثرة  لالإ�صابة  اأ�صعاف  بخم�ض  اأكبر  خطرًا  الجين  هذا 

مقارنة ببقية االأ�صخا�ض.

�لأزمات �لقلبية و�ل�شكتات

من النادر اأن ت�صاب الن�صاء باأزمات قلبية اأو �صكتات قبل انقطاع 

بعد  ما  الن�صاء في مرحلة  لدى  يرتفع  الخطر  اأن هذا  الطمث، غير 

انقطاع الطمث. وقد باتت اأمرا�ض القلب هي الم�صّبب االأول لوفيات 

الن�صاء وتتفوق على اأي نوع من اأنواع ال�صرطان. 



69

االإ�صابة  لخطر  الياأ�ض  �صّن  بعد  الن�صاء  من   %  20 تتعر�ض 

بال�صكتات، و8 % منهن اإلى خطر الموت ب�صببها. كما اأن الن�صاء في 

فترة ما بعد انقطاع الطمث عر�صة بن�صبة 46 % لالإ�صابة باأمرا�ض 

القلب وال�صرايين، مع احتمال حدوث وفاة ت�صل اإلى واحدة من ثالث.

اأما في ما يتعلق بال�صكتات، فاإن 3 من األف امراأة في الخم�صينيات 

لالإ�صابة  عر�صة  هّن  البديل  الهرموني  العالج  يتلقين  ال  العمر  من 

بال�صكتات خالل اأي فترة من 5 �صنوات، واأّما الن�صاء في عمر مماثل 

4 باالألف. كما  اإلى  مّمن يتلقين هذا العالج، فترتفع الن�صبة لديهن 

اأن الخطر يزداد مع التقدم في ال�صّن، لذا فالخطر عند الن�صاء في 

اأي فترة  بـ11 باالألف في  ال�صتينيات اللواتي ال يتلقين العالج، يقدر 

من 5 �صنوات مقارنة بـ15 باالألف لدى الن�صاء في العمر عينه مّمن 

يتلقين العالج.

البديل  الهرموني  العالج  اأن  يعتقد  كان  ببعيد،  لي�ض  وقت  حتى 

عام  ب�صكل  ي�صتند  ذلك  وكان  وال�صكتات.  القلب  اأمرا�ض  من  يحمي 

العالج  م�صتخدمات  بين  المقارنة  على  تقوم  درا�صات مالحظة  اإلى 

الهرموني البديل وغير الم�صتخدمات. 

مقارنة  تمت  الن�صائية«  ال�صحة  »مبادرة  درا�صة  وفي 

المقترن  االأ�صتروجين  ي�صتخدمن  الطمث  انقطاع  بعد  ن�صاء 

وهميًا.  عالجًا  يتبعن  بن�صاء  اأ�صيتات،  وميدروك�صيبروجي�صترون 

من  االأولتين  ال�صنتين  خالل  يزداد  الخطر  اأن  النتائج  واأظهرت 

كان  الدرا�صة  في  الم�صاركات  الن�صاء  عمر  معدل  اأن  غير  العالج، 

اأكبر �صنًا من الن�صاء في  اأي هّن  63 �صنة حين بداأن بتلقي العالج، 

الدرا�صة المالحظة، التي �صملت بمجملها ن�صاًء في الـ50 من العمر. 

اال�صتمرار  اأنه لدى  الن�صائية«  ال�صحة  واأظهرت درا�صة »مبادرة 

خطر  تخفيف  اإلى  يميل  فاإّنه  البديل،  الهرموني  العالج  تلقي  في 

االإ�صابة باأمرا�ض القلب.

الن�صائية« في  المراأة في درا�صة »مبادرة ال�صحة  اأخذ عمر  وعند 

عين االعتبار، يت�صح لنا اأن الن�صاء اللواتي كانت اأعمارهن بين 50 و59 

عامًا عند بدء الدرا�صة، تراجع لديهن خطر االإ�صابة باأمرا�ض القلب. 

مخاطر العالج الهرموني البديل



70

�سن الي�أ�س والعالج الهرموني البديل

�ل�شكتة

دموي  وعاء  ان�صداد  به  ونعني   - لل�صكتات  �صيوعًا  االأكثر  ال�صبب  هو  الخثار  اإن 

وهو من  الدماغي  النزيف  فهو  الثاني  ال�صبب  اأّما  بخثرة.  بالدم  الدماغ  يغذي 

نوعين ي�صمل كالهما انفجار وعاء دموي داخل الدماغ.

العنكبوتية-  تحت  نزيف 

ويمالأ  الدم  يت�صرب 

الف�صحة تحت العنكبوتية

الجلد

عظمة الجمجمة

اأم جافية

الدماغما تحت العنكبوتية

خثرة دموية

وعاء دموي

 - الدماغ  داخل  نزيف 

داخل  في  يتجمع  الدم 

الدماغ

خثار- الدم يعجز 

خثرة  تجاوز  عن 

دموية
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�أمر��ص �لقلب- ت�شلب �ل�شر�يين

نعني بت�صلب ال�صرايين العملية التي توؤدي اإلى ان�صداد و�صعف ال�صرايين

االأوعية  تكون  الوالدة  1. عند 
الدم  وي�صتطيع  مرنة  الدموية 

اأن يتدفق عبرها ب�صهولة

تدفق الدم

�صرايين القلب

2. في بداية �صّن الر�صد، تبداأ الدهون 
في الت�صكل على جدران ال�صرايين

قلب
دهون

�صعف تدفق الدم

ت�صلب  رقع  تت�صع  فيما   .3
ال�صرايين، فاإنها ُت�صّمك جدار 

وتخفف  وت�صعفها  ال�صريان 

القادر  الدم  كمية  تدريجيًا 

على التدفق عبر ال�صريان

ان�صداد تدفق الدم 

مخاطر العالج الهرموني البديل
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�لمتعلقة  غير  �لقلب  بمر�ص  �لإ�شابة  خطر  عو�مل 

بالعالج �لهرموني �لبديل

• ارتفاع �صغط الدم	

• ارتفاع م�صتوى الكول�صتيرول	

• التدخين	

• نوبة قلبية اأو �صكتة دماغية �صابقة	

• عدم انتظام دقات القلب )الرجفان االأذيني(	

• مر�ض ال�صكري	

• ال�صمنة	

• ال�صخ�صية - االأ�صخا�ض التناف�صيون والذين ُيجهدون ب�صرعة 	

االأ�صخا�ض  من  اأكثر  القلب  باأمرا�ض  لالإ�صابة  عر�صة  هم 

الذين ي�صترخون في الحياة

تخثر  من  يزيد  االأ�صتروجين  باأن  باال�صتنتاج  ذلك  �صرح  يمكن 

الدم، ما يزيد من خطر االإ�صابة بال�صكتات والنوبات القلبية، ولكن 

في االأمد البعيد قد يحمي من تراكم الدهون في االأوعية الدموية، ما 

يخفف من خطر االإ�صابة بال�صكتات واالأزمات القلبية.

اإن ا�صتخدمت ن�صاء معتادات على االأ�صتروجين العالج الهرموني 

البديل، مثل الن�صاء اللواتي يبداأن با�صتخدامه في بداية الخم�صينيات، 

�صيكّن اأقل عر�صة الآثار التخثر المرتبطة باالأ�صتروجين، و�صي�صتفدن 

واأّما  ال�صرايين.  ت�صلب  من  لحمايتهن  المدى  بعيدة  اآثاره  من  اأكثر 

نق�ض  من  �صنوات  بعد  العالج  هذا  باتباع  يبداأن  اللواتي  الن�صاء 

�صبن بت�صلب ال�صراينن، ما يجعلهن اأكثر 
ُ
االأ�صتروجين ف�صيكّن قد اأ

عر�صة لالإ�صابة بخثرات دموية.

وال تتوفر حتى االآن بيانات كافية عن االأنواع االأخرى من العالج 

اإلى  اليوم  اآثار مختلفة. ونحتاج  التي قد يكون لها  البديل  الهرموني 

اإجراء درا�صة لالأنواع المختلفة من العالجات ببدائل الهرمون التي 

تلك  اإتمام  حين  واإلى  العمر.  من  و56  الـ45  بين  ما  الن�صاء  تتبعها 
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الدرا�صات، يجب عدم تلقي العالج الهرموني البديل ك�صبيل للحوؤول 

بنوبات  قلبية،  بنوبات  �صبن 
ُ
اأ اأن  �صبق  اللواتي  الن�صاء  اإ�صابة  دون 

جديدة.

في  �صكتة  اأو  قلبية  نوبة  اأو  قلبية  بذبحة  �صبت 
ُ
اأ اأن  �صبق  اإن  اأما 

الهرموني  العالج  فوائد  حول  الطبيب  ت�صاألي  اأن  فعليك  الما�صي، 

العالج  هذا  تتبعين  كنت  اإن  ولكن  اإليك.  بالن�صبة  ومخاطره  البديل 

عند اإ�صابتك بنوبة قلبية اأو �صكتة، فعلى االأرجح اأنه ال داعي لتوقفي 

تكرار  يخفف من خطر  قد  الطويل  المدى  على  اتباعه  الأن  العالج، 

االإ�صابة.

�شرطان �لرحم

ال  الخم�صين  عمر  فوق  امراأة  األف   100 من   8 حوالى  ُي�صاب 

يتلقين العالج الهرموني البديل ب�صرطان بطانة الرحم. ويزداد هذا 

الهرموني  العالج  يتلقين  اللواتي  الن�صاء  لدى  اأ�صعاف  ب�صتة  الخطر 

اأن  الدرا�صات  واأظهرت  وحده.  االأ�صتروجين  على  القائم  البديل 

االأ�صتروجين يخفف من ذلك الخطر.  اإلى  البروجي�صتوجين  اإ�صافة 

ومع ا�صتخدام الهرمونين في العالج، ي�صبح خطر االإ�صابة ب�صرطان 

بطانة الرحم م�صاٍو للخطر الذي تت�صم به الن�صاء اللواتي ال يخ�صعن 

لهذا العالج، بل ربما اأدنى.

�شرطان �لمبي�ص

يبدو اأن خطر االإ�صابة ب�صرطان المبي�ض يزداد ب�صكل طفيف لدى 

باالأخريات.  البديل مقارنة  الهرموني  العالج  يتلقين  اللواتي  الن�صاء 

2.2 امراأة باالألف  اإ�صابة  اأن نتوقع لدى غير الم�صتخدمات  فيمكننا 

ب�صرطان المبي�ض خالل 5 �صنوات. واأما لدى الم�صتخدمات فترتفع 

الن�صبة اإلى 2.6 امراأة باالألف خالل 5 �صنوات. ويعني ذلك اأن امراأة 

البديل  الهرموني  العالج  يتلقين  امراأة   2500 اأ�صل  من  اإ�صافية 

الن�صاء  المبي�ض مقارنة مع مجموعة مماثلة من  ب�صرطان  �صُت�صاب 

ال يتلقين العالج.

مخاطر العالج الهرموني البديل
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�لنقاط �لأ�شا�شية

البديل  � الهرموني  العالج  لتلقي  المحتملة  المخاطر  ت�صمل 

ال�صكتات  الوريدية،  الدوالي  الرحم،  وبطانة  الثدي  �صرطان 

الدماغية

ال  � وحده  الحامل  الفر�ض  المقترن من  االأ�صتروجين  ا�صتخدام 

يبدو اأنه يزيد خطر االإ�صابة ب�صرطان الثدي

االأ�صتروجين  � على  تحتوي  التي  البديل  الهرموني  العالج 

ميدروك�صيبروجي�صترون  مع  الحامل  الفر�ض  من  المقترن 

اأ�صيتات مرتبط بارتفاع خطر االإ�صابة ب�صرطان الثدي

تلقي  � التوقف عن  بعد  الثدي  ب�صرطان  االإ�صابة  يتراجع خطر 

الخطر  ن�صبة  تعود  �صنوات   5 وبعد  البديل،  الهرموني  العالج 

كما لو اأنك لم تخ�صعي لهذا العالج قّط

تلقي العالج الهرموني البديل يزيد من خطر اإ�صابتك بالخثار  �

الوريدي، خ�صو�صًا في ال�صنة االأولى

من �صاأن العالج الهرموني البديل الذي يبداأ في وقت انقطاع  �

الطمث اأن يخفف من الخطر البعيد المدى لالإ�صابة باأمرا�ض 

القلب

اأقل  � البديل  الهرموني  بالعالج  المرتبطة  المحتملة  المخاطر 

من المخاطر المرتبطة بالتدخين والوزن الزائد



75

أنواع مختلفة من العالج 
الهرموني البديل

توفر �لعالج �لهرموني �لبديل

يتم  كما  طبية.  و�صفة  بموجب  البديل  الهرموني  العالج  يوؤخذ 

يحتوي  الهرمون،  ببدائل  العالجات  من  مختلفة  الأنواع  الت�صويق 

يحتوي  حين  في  معًا،  والبروج�صتوجين  االأ�صتروجين  على  بع�صها 

بع�صها االآخر على االأ�صتروجين وحده، وفي م�صتح�صرات متنوعة.

م�شتح�شر�ت �لأ�شتروجين

قد يكون االأ�صتروجين الم�صتخدم في العالجات ببدائل الهرمون 

الذي  االأ�صتروجين  الآثار  م�صابهة  اآثار  ولكليهما  �صناعيًا،  اأو  طبيعيًا 

التركيبة  حيث  من  ي�صبه  الطبيعي  فاالأ�صتروجين  المبي�صان.  ينتجه 

الكيميائية االأ�صتروجين الذي ينتجه المبي�صان، فيما تختلف تركيبة 

واالإ�صتريول  واالإ�صترون  االإ�صتراديول  واأما  ال�صناعي.  االأ�صتروجين 

األفا-  و»170  »اإيكيلين«  واأما  طبيعية.  اأ�صتروجين  هرمونات  فهي 

ُت�صتخرج  طبيعية  اأ�صتروجين  هرمونات  فهي  ديهيدرواإيكيلين« 

و»اإثينيلي�صتراديول«  »ديينو�صترول«  واأّما  الحامل.  الفر�ض  بول  من 

و»مي�صترانول« فهي هرمونات اأ�صتروجين �صناعية.

الب�صري  �صواء  الطبيعي،  االأ�صتروجين  ا�صتخدام  ويحّبذ 

والم�صتخرج من الفرا�ض في العالج الهرموني البديل الأنها ذات اآثار 

جانبية اأقل.
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�لأنو�ع �لمختلفة من م�شتح�شر�ت �لأ�شتروجين 

و�لبروج�شتوجين

�صيوعًا  االأكثر  الو�صائل  هي  االأقرا�ض  اأن  من  الرغم  على 

اأن  اإال  والبروج�صتوجين،  االأ�صتروجين  م�صتح�صرات  ال�صتخدام 

فالهرمونات  مختلفة.  باأ�صكال  يتوفر  البديل  الهرموني  العالج 

عمل  يقت�صر  فيما  الج�صم،  اأنحاء  كافة  في  ت�صري  الجهازية 

االأ�صتروجين المهبلي المو�صعي على معالجة االأعرا�ض المهبلية.

�لبروج�شترون�لأ�شتروجين

جهازي

• اأقرا�ض	

• ل�صقات	

• زرع	

• جيل	

• حلقة مهبلية	

مهبلي 

)مو�صعي(

• كريمات	

• فرزجة	

• حلقة	

• اأقرا�ض	

جهازي

• اأقرا�ض	

• ل�صقات )ممزوجة باالأ�صتروجين(	

داخل الرحم

• على 	 يحتوي  الرحم  داخل  جهاز 

هرمون الليفونورجي�صتريل

مهبلي )مو�صعي(

• جيل 	

• فرزجة	

اأكثر قوة، لذا يحّبذ ا�صتخدامه  اأما االأ�صتروجين ال�صناعي فهو 

االأ�صتروجين  ويتوفر  بفعالية.  االإبا�صة  يثّبط  اأنه  بما  الحمل  لمنع 

باأ�صكال مختلفة �صمن العالجات ببدائل الهرمون. 

اأي االنتقال من خالل  الجهازي،  يتعلق باالمت�صا�ض  اأما في ما 

�صكل  يتوفر في  الج�صم، فهو  االأن�صجة كافة في  اإلى  الدموية  الدورة 

الهرمون  ولو�صع  مهبلية.  وحلقات  وجيل  وزرع  ول�صقات  اأقرا�ض 

مبا�صرة على المهبل )مهبلي مو�صعي(، فيمكنك ا�صتخدام الكريمات 

والفرزجات واالأقرا�ض والحلقات المهبلية.
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م�شتح�شر�ت �لبروج�شتوجين

ينتج المبي�صان البروج�صترون لكنه غير متوفر في �صكل اأقرا�ض 

وي�صعرك بالنعا�ض. 

في  مّرات  عّدة  الطبيعي  البروج�صترون  اأقرا�ض  تناول  ويتعين 

في  اأي�صًا  الطبيعي  البروج�صترون  ويتوفر  فاعليتها.  ل�صمان  اليوم 

تحميلة  اأو  المهبل(  اإلى  اإدخالها  )يتم  فرزجة  اأو  مهبلي  جيل  �صكل 

ال�صرج(، ما ي�صمح بامت�صا�ض الهرمون في مجرى الدم من  )عبر 

خالل جدران المهبل اأو الم�صتقيم. 

المعروف  ال�صناعي  البروج�صترون  ي�صتخدم  ولذلك، 

مماثل  فمفعوله  البديل،  الهرموني  العالج  في  بالبروجي�صتوجين 

لمفعول البروج�صترون الطبيعي، ولكنه يتوفر في �صكل اأقرا�ض يمكن 

تناولها مرة في اليوم، اأو ُيمزج مع االأ�صتروجين في الل�صقات.

ال�صكل  هو  الدوري  بالبروجي�صتوجين  الممزوج  االأ�صتروجين  اإن 

انقطاع  قبل  الم�صتخدم  البديل  الهرموني  العالج  من  �صيوعًا  االأكثر 

الطمث اأو بعده مبا�صرة.

واأّما  انقطاع.  دون  من  متوا�صل  ب�صكل  االأ�صتروجين  اأخذ  ويتم 

يومًا  و14   10 بين  تدوم  التي  ال�صهرية  البروج�صتوجين  جرعة 

البروجي�صترون  اإنتاج  يتم  حيث  الطبيعية  الهرمون  دورة  فتحاكي 

في  وكالحال  االإبا�صة.  بعد  الدورة،  من  االأخيرة  الـ14  االأيام  خالل 

البروجي�صترون  تناول  عن  التوقف  فعند  الطبيعية،  ال�صهرية  الدورة 

اإلى حدوث نزيف،  الهرمون  البروجي�صتوجين، فيوؤدي »ان�صحاب«  اأو 

اأي الحي�ض.

في  الطمث  بانقطاع  مررن  اللواتي  الن�صاء  معظم  يرغب  وال 

العودة اإلى الحي�ض، ولهذا ال�صبب ي�صتعملن مزيجًا من االأ�صتروجين 

بطانة  �صماكة  معًا دون  الهرمونين  تناول  ويحول  والبروجي�صتوجين. 

الرحم، ما يجعل النزيف الناتج عن ان�صحاب الهرمون غير �صروري 

ويوّفر الحماية من �صرطان بطانة الرحم.

اأنواع مختلفة من العالج الهرموني البديل
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�لأقر��ص

�لأ�شتروجين

غالبًا ما يو�صف العالج الهرموني البديل في �صكل اأقرا�ض. واإن 

اإال  تتبعي  اأن  داعي  فال  للرحم،  ا�صتئ�صال  لعملية  خ�صعت  اأن  �صبق 

العالج باالأ�صتروجين، الأنه ال حاجة اإلى تناول البروجي�صتوجين معه 

لحماية الرحم. ولذا عليك تناول االأقرا�ض يوميًا من دون انقطاع في 

الوقت نف�صه تقريبًا.

�لبروجي�شتوجين

لعملية  خ�صعت  اأن  ي�صبق  ولم  ال�صهرية  دورتك  تنقطع  لم  اإذا 

�صهر  كّل  بروجي�صتوجين  جرعة  تناول  فعليك  للرحم،  ا�صتئ�صال 

لحوالى 10 اإلى 14 يومًا لمحاكاة الدورة ال�صهرية الطبيعية. 

رزنامات  تحمل  رزم  في  عادة  الجرعات  هذه  وتتوفر 

للبروجي�صتوجين واالأ�صتروجين، فال ت�صطرين اإلى اأن تحت�صبي متى 

يجب اأن تاأخذيها. وابتداًء من عمر الـ55، اأي بعد اأن يتوقف الحي�ض 

لدى معظم الن�صاء، يمكنك تناول البروجي�صتوجين مع االأ�صتروجين 

يوميًا، في فترة تكون خالية من الحي�ض.

واختيار  البروجي�صتوجين،  ا�صتخدام  في  الراغبات  والن�صاء 

االأ�صتروجين الذي ينا�صبها، فهو يتوفر ب�صكل منف�صل اأي�صًا. وفي هذه 

الحال، ين�صح الكثير من االأطباء با�صتخدام البروجي�صتوجين خالل 

االأيام الع�صرة اإلى الـ14 يومًا االأولى، مثاًل البدء في االأول من اآذار/

يمكن  اأنه  ذلك  ويعني  هنالك.  ما  واإلى  ني�صان/اأبريل،   1 اأو  مار�ض 

اأكثر  ب�صهولة  وجرعتهما  والبروجي�صتوجين  االأ�صتروجين  نوع  تعديل 

اأو »حي�ض ان�صحابي«  اأن يبداأ نزيف  من الرزمة الجاهزة. ويفتر�ض 

في نحو منت�صف كل �صهر، ما ي�صّهل على الطبيب معرفة ما اإذ كنت 

تعانين من اأي نزيف غير منتظم قد يتطلب المزيد من الفحو�ض.

يمكن للن�صاء اللواتي مررن بالحي�ض الطبيعي للمّرة االأخيرة قبل 

اأكثر من �صنة اأن يتناولن جرعة البروجي�صتوجين عينها يوميًا.
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مز�يا �لأقر��ص

يجد معظم الن�صاء �صهولة في تناول االأقرا�ض، غير اأن مفعولها 

قد ينعك�ض ب�صرعة اإن قررن وقف العالج )مراجعة �صفحة 107 حول 

وقف العالج الهرموني البديل(.

م�شاوئ �لأقر��ص

ذلك  يكون  وقد  يوميًا،  االأقرا�ض  تناول  تذكر  ال�صهل  من  لي�ض 

اأ�صعب حين ال تكونين في المنزل. ويمكن لتفويت موعد تناول القر�ض 

الت�صبب با�صطرابات في م�صتوى الهرمون ونزيف غير منتظم. 

تكون كمية الهرمونات التي ناأخذها عبر الفم اأكبر للتعوي�ض عن 

وتنتقل  الهرمونات  هذه  االأمعاء  تمت�ّض  حين  نخ�صرها  التي  الكمية 

بعدها عبر الكبد حيث ُتفتَّت ويتم اإخراجها من الج�صم. 

الجانبية.  االأعرا�ض  تزيد من  اأن  الحجم  بهذا  ويمكن لجرعات 

بالو�صائل  مقارنة  االأقرا�ض  تناول  لدى  �صيوعًا  اأكثر  مثاًل  فالغثيان 

الخلود  قبل  اأو  الطعام  مع  بتناوله  منه  الحّد  يمكن  ولكن  االأخرى، 

للنوم. وفي حاالت نادرة، ال يمت�ّض الج�صم البروجي�صتروجين الفموي 

جيدًا ما يحول دون التحكم باأعرا�ض انقطاع الطمث ب�صكل مالئم، 

فين�صح الطبيب بتلقي العالج الهرموني البديل عبر و�صيلة اأخرى.

ل�شقات �لجلد

�لأ�شتروجين

توفر ل�صقات الجلد و�صيلة الإي�صال الهرمونات اإلى مجرى الدم 

مبا�صرة من خالل الجلد من دون المرور بالكبد. وتو�صع الل�صقات 

التجارية.  الماركة  بح�صب  االأ�صبوع،  في  مرتين  اأو  مّرة  الجلد  على 

وعادة يتقبل الج�صم الل�صقات الجديدة التي تبدو اأ�صبه بلوح �صميك 

من البال�صتيك. واأّما النوع االأقدم من الل�صقات »الخزان« فتحتوي 

اأي�صًا  ت�صم  التي  الجديدة  الل�صقات  اأ�صمك من  الكحول، وهي  على 

»خزانًا« دائريًا في الو�صط، ما قد ي�صبب حدوث تهيج في الجلد.

وال�صتخدام الل�صقات، اأزيلي الغطاء الخلفي و�صعي الل�صقة على 

الجلد النظيف الجاف من دون اأن تكوني قد و�صعت عليه اأي بودرة اأو 

اأنواع مختلفة من العالج الهرموني البديل
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زيوت اأو كريمات. والموقع االأف�صل هو اأعلى الردف.

ا�صغطي الل�صاق ب�صّدة على الجلد لحوالى 10 دقائق، ثّم مرري 

اأ�صابعك على االأطراف الإغالقه.

يمكنك  كما  ال�صباحة  اأو  اال�صتحمام  عند  الل�صقة  اإبقاء  يمكنك 

ولكن  ذلك،  تف�صلين  كنت  اإن  �صاعة  ن�صف  لحوالى  موؤقتًا  اإزالتها 

تعيدينه  حين  اإلى  عليها  الل�صاق  لت�صعي  الخلفي  بالغطاء  احتفظي 

تحت  اال�صتجمام  عند  الل�صاق  تغّطي  اأن  وي�صتح�صن  الجلد.  على 

ال�صم�ض لتفادي تهيج الجلد حوله.

اإلى  ردف  مثاًل من  فانقليه  الموقع،  بّدلي  الل�صقة،  تغيير  وعند 

اآخر، كي ال ت�صعي الل�صقة في المكان نف�صه في كّل مّرة الأن الجلد قد 

يحمّر وي�صبح موؤلمًا.

مزيج �لأ�شتروجين/�لبروجي�شتوجين

بالن�صبة  الحال  هو  وكما  �صهري.  بنزيف  تت�صبب  ل�صقات  تتوفر 

تحتوي  التي  تلك  ت�صتخدم  حيث  برزم  موجودة  فهي  االأقرا�ض،  اإلى 

االأولين،  االأ�صبوعين  في  معًا  والبروجي�صتوجين  االأ�صتروجين  على 

في حين ُت�صتخدم الل�صقات التي تحتوي على االأ�صتروجين فقط في 

االأ�صبوعين التاليين.

ويمكن للن�صاء اللواتي تجاوزن انقطاع الطمث، وال يرغبن بحدوث 

االأ�صتروجين/البروجي�صتوجين  ل�صقات  ا�صتخدام  مجددًا،  الحي�ض 

با�صتمرار.

مز�يا �لل�شقات

على العك�ض من االأقرا�ض، ال تمّر الهرمونات في الل�صقات عبر 

المعدة والكبد في المرحلة االأولى، لذا يمكن اأخذها بجرعات اأقل، 

تكون  الهرمون  معدالت  اأن  كما  الجانبية.  االأعرا�ض  من  يخفف  ما 

اأكثر ثباتًا لدى ا�صتخدام الل�صقات مقارنة باالأقرا�ض. 

م�شاوئ �لل�شقات

ال�صيئة الرئي�صية لل�صقات هي اأنه ال تتوفر حتى االآن اأنواع متعددة 
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منها. ففي الوقت الراهن توجد ل�صقات مختلطة ذات جرعة واحدة 

والبروجي�صتوجين  االأ�صتروجين  نوع  اختيار  يمكنك  ال  لذا  محددة، 

الذي تف�صلينه، ولذا قد يكون تعديل الجرعة �صعبًا. فاأحيانًا، قد ال 

الجّو حارًا ورطبًا، ولكن  اإن كان  الل�صقات جيدًا، خ�صو�صًا  تلت�صق 

يمكنك اأن ت�صتخدمي �صريطًا ال�صقًا طبيًا لتثبيتها.

يمت�ّض الجلد الهرمونات من تحت الل�صقة، 

ومنه اإلى االأوعية الدموية

الجلد

الهرمونات

االأوعية الدموية

ل�صقة جلد تحتوي على 

هرمونات

تو�صل ل�صقات الجلد الهرمونات مبا�صرة اإلى مجرى الدم عبر الجلد. وبما 

اأنها ال تعبر المعدة والكبد في المرحلة االأولى، فلذا يمكن اأخذها بجرعات اأقل 

ما يخفف من االأعرا�ض الجانبية.

اأنواع مختلفة من العالج الهرموني البديل
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وحتى اإن ا�صتخدمت موقعًا مختلفًا في كّل مّرة، اإال اأنه من الطبيعي 

اأن يحمّر للجلد تحت الل�صقة. ولكن عددًا قلياًل من الن�صاء ُي�صبن 

برّدة فعل جلدية تمنعهن من اال�صتمرار في ا�صتخدام الل�صقات، على 

الرغم من اأن تغيير العالمة التجارية قد ينفع اأحيانًا.

�لجيل

�صكل  في  البروجي�صتوجين،  لي�ض  ولكن  االأ�صتروجين،  يتوفر 

جيل، وبات و�صيلة تحظى ب�صعبية متزايدة. فيدهن الجيل يوميًا على 

الذراعين، اأو الكتفين، اأو الفخذين، فيمت�صه الجلد اإلى مجرى الدم.

مز�يا �لجيل

يجد كثير من الن�صاء �صهولة في ا�صتخدام الجيل، اإذ اإن اأعرا�صه 

الجانبية قليلة. وعلى العك�ض من الل�صقات، فهو قّل ما ي�صبب رّدات 

وبين  بينها  والموازنة  ب�صهولة  الجرعة  تغيير  ويمكن  جلدية.  فعل 

االأعرا�ض.

م�شاوئ �لجيل

الم�صاحة  على  الجيل  يدهنَّ  ال  اأنهن  من  الن�صاء  بع�ض  يقلق 

اأعلى  على  الجيل  دهن  وي�صتح�صن  الجلد.  من  كّلها  المنا�صبة 

الجلد  م�صاحة  حيال  تقلقي  اأن  دون  من  عادي  كريم  كاأي  الفخذين 

اأن الجلد يجّف ب�صرعة، فلذا ال داعي لتنتظري  التي تغطينها. وبما 

اأكثر من 5 دقائق كحّد اأق�صى قبل اأن ترتدي مالب�صك. ولكن تفادي 

دهن منتجات جلدية اأخرى اأو االغت�صال قبل �صاعة من اال�صتخدام. 

وثمة �صرورة ال�صتخدام البروجي�صتوجين اأي�صًا، ما لم تكوني خ�صعت 

لعملية ا�صتئ�صال للرحم.

حلقة مهبلية جهازية

من  االأعلى  الثلث  في  اإدخالها  يتم  جديدة  حلقة  تطوير  تم 

المهبل، ما ي�صمح بامت�صا�ض االأ�صتروجين من خالل بطانة الرحم 

اإلى مجرى الدم. و�صي�صمح ذلك بمعالجة الهبات ال�صاخنة والتعرق 
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بفاعلية. ويمكن ا�صتخدامه لثالثة اأ�صهر با�صتمرار قبل اأن ت�صطري 

اإلى ا�صتبدالها.

مز�يا �لحلقة �لمهبلية

اأنها �صهلة اال�صتخدام واأعرا�صها  الميزة الرئي�صية لهذه الحلقة 

عدم  من  الرغم  على  الجماع،  عند  اإزالتها  ويمكن  قليلة.  الجانبية 

�صرورة القيام بذلك. ولكن عليك غ�صلها بالماء الفاتر قبل اإدخالها 

مجددًا.

م�شاوئ �لحلقة �لمهبلية

اأولي عند البدء با�صتخدام الحلقة  ت�صعر بع�ض الن�صاء بانزعاج 

الحلقة  اأن هذه  الوقت. كما  المهبلية، ولكن ذلك يزول عادة بمرور 

ا�صتخدام  اأي�صًا  هنا  ويتعين  ال�صّد.  اأو  العط�ض  عند  تتحرك  قد 

البروجي�صتوجين اإال اإن كنت قد خ�صعت لعملية ا�صتئ�صال للرحم.

�لزرع

�لأ�شتروجين

اإدخالها  يتم  التي  ال�صغيرة  االأ�صتروجين  حبيبات  تبقى  عادة، 

اإلى الطبقة الدهنية تحت الجلد في اأ�صفل البطن اأو الردفين حوالى 

اأ�صهر. ولكن اإن قررت المراأة التوقف عن تلقي العالج الهرموني   6

البديل فال يمكنها اإزالتها ب�صهولة.

اأو في  اأّما اإدخال الحبيبات فيتم عبر عملية ب�صيطة في العيادة 

الم�صت�صفى، حيث تخ�صعين لتخدير مو�صعي قبل اإحداث �صّق �صغير. 

وبعد اإدخال الحبيبات، يتم اإغالق الجرح بالقطب اأو �صريط ال�صق 

طبي رفيع.

�لت�شتو�شتيرون

اأن  علمًا  الرئي�صي،  الذكري  الهرمون  هو  الت�صتو�صتيرون  اإن 

الذي  المحدد  الدور  يزال  وال  منه.  قليله  كميات  ينتجان  المبي�صين 

االأدلة  بع�ض  ولكن  وا�صح،  غير  المراأة  لدى  الت�صتو�صتيرون  به  يقوم 

اأنواع مختلفة من العالج الهرموني البديل
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ت�صير اإلى اأن كميات �صغيرة منه قد توؤثر في المزاج والطاقة والرغبة 

الجن�صية. وعلى الرغم من اأن الكمية المالئمة من بدائل االأ�صتروجين 

تحّد عادة من هذه االأعرا�ض، ولكن يو�صى اأحيانًا با�صتخدام حبيبات 

الت�صتو�صتيرون المزروعة اأو الل�صقات للن�صاء اللواتي يفقدن الرغبة 

وبتن  المبي�صين،  ا�صتئ�صال  لعملية  خ�صعن  اإن  خ�صو�صًا  الجن�صية، 

عاجزات عن اإفراز الت�صتو�صتيرون باأنف�صهن.

مز�يا �لزرع

من مزايا الزرع اأنه يمكنك بعد الخ�صوع له اأن تن�صي اأمر العالج 

ببطء،  تذوب  فالحبيبات  االأقل.  على  اأ�صهر  ل�صتة  البديل  الهرموني 

زرع االأ�صتروجين عملية ب�صيطة ي�صتخدم فيها مخدر مو�صعي، حيث يتم 

اأ�صتروجين في طبقة  اأ�صفل البطن واإدخال حبيبة  اإجراء �صّق �صغير في 

الدهن تحت الجلد. ويغلق بعدها الجلد بوا�صطة قطبة اأو �صريط ال�صق.

اأداة الزرع
المري�صة

اإبرة
حبيبة 

االأ�صتروجين

الجلد

الطبقة الدهنية

حبيبة اأ�صتروجين تدخل تحت 

الجلد اإلى الطبقة الدهنية
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من  االأكبر  الكمية  الزرع  وينتج  الهرمون.  من  ثابتًا  معداًل  وتعطي 

االأ�صتروجين من بين كافة اأنواع العالج الهرموني البديل، ما له االأثر 

االأف�صل على كثافة العظام.

م�شاوئ �لزرع

�صت�صطرين اإلى الخ�صوع لعملية جراحية �صغيرة كّل �صّتة اأ�صهر. 

فعلى الرغم من اأن الحبيبات غالبًا ما تذوب ب�صكل كامل في غ�صون 

�صتة اأ�صهر، اإال اأن ثمة تكتالت اأو اأن�صجة ليفية قد تبقى تحت الجلد. 

كما اأنك �صتعانين من وجود ندبات طفيفة في المكان الذي تم الزرع 

فيه. ولكن االأمر ال�صلبي في المو�صوع هو اأنه ما اأن يتم الزرع، ي�صبح 

�صبه م�صتحيل اإزالة الحبيبات اإذا لم يالئمك العالج.

لمّدة  الزرع  يدوم  اأن  في  تتمثل  اأخرى  م�صكلة  تواجهين  قد  كما 

�صهرين  بعد  الطمث  انقطاع  اأعرا�ض  فتعود  مّرة،  كّل  بعد  اأق�صر 

معدالت  قي�صت  حال  وفي  اأ�صهر.  �صتة  بداًل  الزرع  من  ثالثة  اأو 

االأ�صتروجين وكانت مرتفعة جدًا، ف�صيبدو كاأن المراأة المعنية طّورت 

المناعة«  »ت�صرع  بـ  يعرف  ما  في  الزرع  اآثار  تجاه  المناعة  من  نوعًا 

وهذا ال يح�صل اإال في حال الزرع.

اأي زرع م�صتقبلي  اإال عبر وقف  ولالأ�صف، ال يمكن معالجة ذلك 

يمكن  وعادة،  طبيعتها.  اإلى  االأ�صتروجين  م�صتويات  عودة  حين  اإلى 

تفادي ت�صرع المناعة بقيا�ض معدالت االأ�صتروجين قبل اإدخال كّل زرع 

للتاأكد من عدم اإدخال كمية اأكثر  من الالزم. وال يقوم االأطباء عادة 

باأي زرع جديد اإال بعد التحقق من م�صتوى االأ�صتروجين في وقته.

ونادرًا ما يتم اللجوء اإلى الزرع لدى الن�صاء اللواتي لم يخ�صعن 

لعملية ا�صتئ�صال للرحم الأن تاأثير االأ�صتروجين على بطانة الرحم، 

�صي�صطرهن اإلى ا�صتخدام البروجي�صتوجين ب�صكل منتظم حتى زوال 

االأ�صتروجين كّله، وقد ي�صتمر ذلك لعّدة �صنوات قبل الخ�صوع لزرع 

اأخير، ما يزعج الكثير من الن�صاء اللواتي يعانين من اأعرا�ض جانبية 

غير مرغوب بها عند ا�صتعمال البروجي�صتوجين.

اأنواع مختلفة من العالج الهرموني البديل
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�لأ�شتروجين �لمهبلي )�لمو�شعي(

تالئم الكريمات والفرزجات ب�صكل خا�ض الن�صاء اللواتي يعانين 

قد  ولكنها  اال�صتخدام،  و�صهلة  ب�صيطة  فهي  مهبلية،  اأعرا�ض  من 

ت�صبب بع�ض الفو�صى. لذا قد تكون االأقرا�ض المهبلية اأكثر مالءمة، 

ويتم اإدخالها مبا�صرة في المهبل.

مز�يا �لأ�شتروجين �لمو�شعي

ا�صتخدامه  عند  المو�صعي  لالأ�صتروجين  يذكر  خطر  ثمة  يوجد  ال 

بال�صكل المالئم، وهو مالئم جدًا للن�صاء اللواتي تقت�صر اأعرا�صهن على 

جانب  اإلى  ا�صتخدامه  ويمكن  المثانة.  في  والم�صاكل  المهبلي  الجفاف 

العالجات التقليدية ببدائل الهرمون في حال ا�صتمرار الجفاف المهبلي، 

على اأن تكوني قد راجعت الطبيب ال�صتبعاد االأ�صباب غير الهرمونية.

م�شاوئ �لأ�شتروجين �لمو�شعي

لذلك  الفو�صى.  بع�ض  والفرزجات  الكريمات  ت�صبب  اأن  يمكن 

المهبل  اأعلى  اإلى  الإدخالها  اأداة  مع  االأ�صتروجين  اأقرا�ض  تتوفر 

والحلقات المهبلية.

ولكن احر�صي على االلتزام باالإر�صادات حول طريقة اال�صتخدام 

الأن بع�ض اأنواع االأ�صتروجين المهبلي مفعولها لي�ض مو�صعيًا فح�صب، 

لم  اإن  الحال،  اأي�صًا. وفي هذه  الدم  امت�صا�صها في مجرى  يتم  بل 

من  يكون  فقد  للرحم،  ا�صتئ�صال  لعملية  خ�صعت  قد  المراأة  تكن 

و�صيعطيك  البروجي�صتوجين.  اإ�صافية من  كمية  ا�صتعمال  ال�صروري 

الطبيب الن�صيحة المالئمة في هذا ال�صاأن ذلك.

�أنو�ع �أخرى من �لبروجي�شتوجين

�لبروج�شترون �لطبيعي

يتمّيز البروج�صترون الطبيعي بنف�ض تركيبة البروج�صترون الذي 

ينتجه المبي�صان، ويتوفر في �صكل جيل مهبلي حيث ي�صتخدم ب�صكل 

لتحفيز  ال�صهرية  الدورة  من  االأخيرة  الـ12  االأيام  خالل  يومي  �صبه 

حدوث نزيف ان�صحابي. وقد تم ا�صتخدامه في بع�ض التجارب العيادية 

مرتين في االأ�صبوع مع االأ�صتروجين كجزء من عالج مختلط م�صتمر.
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م�شتح�شر�ت �لبروجي�شتوجين

االأ�صتروجين/ م�صتح�صر  من  بداًل  الطبيب  ي�صف  قد 

تحتوي  التي  الم�صتح�صرات  اأحد  المختلط،  البروجي�صتوجين 

من  اأي  مع  �صابقًا،  عنها  تحدثنا  التي  وحده  االأ�صتروجين  على 

م�صتح�صرات البروجي�صتوجين اأدناه:

�أقر��ص

كليمانور )ري�صور�ض ميديكال(

 10 اأو  ملغرام   5 ملغرام،   2.5 اأ�صيتات  ميدروك�صيبروج�صترون   	
ملغرام

بروفيرا )بفايزر(

 10 اأو  ملغرام   5 ملغرام،   2.5 اأ�صيتات  ميدروك�صيبروج�صترون  •	
ملغرام

تحاميل/فرزجات

�صيكلوجي�صت )اأكتافي�ض(

اأو  المهبل  عبر  ملغرام   400 اأو  ملغرام   200 بروج�صترون  •	
الم�صتقيم )غير مرخ�ض للعالج الهرموني البديل(. 

جيل مهبلي

كرينون )�صيرونو(

	•بروج�صترون 8 % )غير مرخ�ض للعالج الهرموني البديل(

د�خل �لرحم

ميرينا )باير(

	•ليفونورجي�صتريل 52 ملغرام )20 ميكروغرام كّل 24 �صاعة(
جانبية  اأعرا�ض  من  يعانين  اللواتي  الن�صاء  ت�صتخدم  اأحيانًا 

م�صنوعة  المهبل  اأو  الم�صتقيم  عبر  تحاميل  للبروجي�صتوجين  �صيئة 

من البروجي�صترون الطبيعي، ولكن االأطباء نادرًا ما ي�صفونها الأنها 

الم�صطلحات  بديل )مراجعة معجم  غير مرخ�صة كعالج هرموني 

�صفحة 149(.

اأنواع مختلفة من العالج الهرموني البديل
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يمكن �صراء كريمات البروجي�صترون الطبيعي من محال االأطعمة 

بع�ض  من  التخفيف  يمكنها  وحدها،  ا�صتخدامها  ولدى  ال�صحية. 

اأعرا�ض انقطاع الطمث، ولكن ال ت�صتخدم كمكونات بروجي�صتوجين 

الحماية  من  يكفي  ما  توفر  ال  الأنها  البديل،  الهرموني  العالج  في 

لبطانة الرحم.

جهاز د�خل �لرحم يحتوي على �لليفونورجي�شتريل

هرمون  على  يحتوي  الذي  الرحم  داخل  الجهاز  اإن 

لمنع  فّعالة  و�صيلة  ميرينا(  با�صم  )معروف  الليفونورجي�صتريل 

يتم  الليفونورجي�صتريل  لبروجي�صتوجين  خزانًا  ي�صم  وهو  الحمل. 

ال  حتى  رفيعة  البطانة  على  يحافظ  ما  الرحم،  في  مبا�صرة  اإفرازه 

تتراكم ويتخل�ض منها الج�صم في �صكل »حي�ض«.

من  اأخرى  باأنواع  قارناها  اإذا  اأقّل  فهي  الجانبية  االأعرا�ض  اأما 

لم  اللواتي  الن�صاء  يفيد  قد  للحمل  المانع  واأثرها  البروجي�صتوجين، 

العامل  هو  المنتظم  غير  النزيف  ولكن  بعد.  الطمث  لديهن  ينقطع 

اأن الحي�ض يزول ب�صكل كامل لدى  ال�صلبي الوحيد، على الرغم من 

بع�ض الن�صاء.

بع�ص �لعالجات �لأخرى بو�شفة طبية

تيبولون

التيبولون )ليفيال( هو م�صتح�صر �صناعي يعرف بـ«منظم ن�صاط 

النبات  STEAR، وهو م�صتخرج من  اأ�صتروجيني اختياري لالأن�صجة« 

ويدمج بين خ�صائ�ض االأ�صتروجين والبروجي�صترون والت�صتو�صتيرون 

في قر�ض واحد. ويجب اأخذه با�صتمرار وُيالئم الن�صاء اللواتي توقف 

يحمي  فيما  الطمث  انقطاع  اأعرا�ض  من  فيخفف  الحي�ض،  لديهن 

للن�صاء  مفيد  وهو  االأ�صتروجين.  تاأثير  من  الثدي  ون�صيج  الرحم 

العر�صة الألم في الثدي عند تلقي العالج التقليدي باالأ�صتروجين.
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جهاز د�خل �لرحم يحتوي على �لليفونورجي�شتريل

الجهاز داخل الرحم الذي يحتوي على الليفونورجي�صتريل )ميرينا( هو و�صيلة 

في  مبا�صرة  اإطالقه  يتم  بروجي�صتوجين  خزان  ي�صّم  وهو  الحمل.  لمنع  فّعالة 

الرحم.

الموقع

المبي�ض

اأداة ميرينا

قناة فالوب

المهبل الرحم

اأنواع مختلفة من العالج الهرموني البديل
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الُقطر  ُمغّير  اأعرا�ض  معالجة  في  بفّعالية  التيبولون  ُي�صتخدم 

العمود الفقري،  الِوعاِئّي، كما يخفف من خطر االإ�صابة بك�صور في 

يرتبط  اأنه  غير  الجن�صية.  ال�صالمة  تح�صين  في  ي�صاهم  اأنه  كما 

بزيادة طفيفة باحتمال االإ�صابة بال�صكتات لدى ال�صيدات المتقدمات 

الدرا�صات  بع�ض  اأن  كما  �صنًا.  االأ�صغر  لدى  لي�ض  ولكن  ال�صّن،  في 

الرحم  بطانة  ب�صرطان  االإ�صابة  خطر  في  طفيفًا  ازديادًا  اأظهرت 

ت�صير  المحدودة  البيانات  بع�ض  اأن  غير  التيبولون،  ا�صتخدام  لدى 

الثدي  ب�صرطان  االإ�صابة  بتخفيف خطر  يكون مرتبطًا  ربما  اأنه  اإلى 

وفي الوقت عينه يزيد من خطر عودة �صرطان الثدي للن�صاء اللواتي 

�صبن به في ال�صابق. واأما الن�صاء االأ�صغر �صنًا، فاإن خطر التيبولون 
ُ
اأ

ي�صبه خطر العالج الهرموني البديل المختلط التقليدي. وما الن�صاء 

اللواتي تجاوزن الـ60 �صنة، تتجاوز مخاطر التيبولون منافعه ب�صبب 

تزايد خطر االإ�صابة بال�صكتات.

ر�لوك�شيفين

جديدة  فئة  في  نوعه  من  االأول  هو  )اإيفي�صتا(  الرالوك�صيفين 

لم�صتقبالت  النوعية  بالمعدالت  المعروفة  ال�صناعية  المركبات  من 

االأ�صتروجين SERM . فهو يحاكي بع�ض مفاعيل االأ�صتروجين، ولكّنه 

العظام  كثافة  يزيد من  الرالوك�صيفين  اأن  ثبت  وقد  اأخرى.  يعار�ض 

لدى الن�صاء في �صن الياأ�ض، ولكن لي�ض بقدر ما يفعله االأ�صتروجين. 

من  يعتبران  اللذان  التعرق  اأو  ال�صاخنة  الهبات  على  يق�صي  ال  فهو 

االأعرا�ض الجانبية لال�صتعمال. واأّما ميزته النظرية فهي اأنه ال يوؤثر 

في بطانة الرحم. وين�صح حاليًا با�صتخدامه للحماية من الك�صور في 

العمود الفقري لدى الن�صاء العر�صة لالإ�صابة به�صا�صة العظام ما بعد 

انقطاع الطمث. وت�صير الدرا�صات اأي�صًا اإلى اأن الرالوك�صيفين يخفف 

المرتبطة  االأورام  وخ�صو�صًا  الثدي،  ب�صرطان  االإ�صابة  خطر  من 

لدى  يت�صاعف  الوريدي  الخثار  خطر  اأن  العلم  مع  باالأ�صتروجين. 

الن�صاء في ال�صنة االأولى من ا�صتخدام هذا العقار. 
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فعالية �لأ�شتروجين، �لأ�شتروجين/ بروج�شترون، 

تيبولون، ر�لوك�شيفين

االأعرا�ض 

امل�صتهدفة

اأ�صرتوجني/اأ�صرتوجني

بروج�صرتون

رالوك�صيفنيتيبولون

يح�صن كثافة العظام

االأعرا�ض

يح�صن 

االأعرا�ض

يح�صن 

االأعرا�ض

يح�صن 

االأعرا�ض

الهبات 

ال�صاخنة 

والتعّرق

يح�صن 

االأعرا�ض

يح�صن 

االأعرا�ض

يح�صن 

االأعرا�ض

قد تزداد 

االأعرا�ض 

�صوءًا

اأعرا�ض 

مهبلية

يح�صن 

االأعرا�ض

يح�صن 

االأعرا�ض

يح�صن 

االأعرا�ض

ال تغيري يف 

االأعرا�ض

اأنواع مختلفة من العالج الهرموني البديل
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مز�يا وم�شاوئ �لأنو�ع �لمختلفة من �لعالج �لهرموني 

�لبديل

امل�صاوئاملزايا

�لأقر��ص

• ي�صهل تناولها	

• ينعك�ض مفعولها ب�صهولة	

• زهيدة الثمن	

• يمكن مزجها مع 	

البروجي�صتوجين 

• و�صول اأحادي االتجاه 	

للهرمون من خالل الكبد

• يجب تناولها يوميًا	

ل�شقات �جللد

• مالئمة	

• �صهلة اال�صتخدام	

• و�صول طبيعي للهرمون 	

اإلى مجرى الدم

• ي�صهل عك�ض مفعولها	

• يمكن مزجها مع 	

البروجي�صترون

• قد تتحلحل	

• قد ت�صبب تهيجًا في الجلد	

• اأغلى ثمنًا من االأقرا�ض	

• يجب تغييرها مّرة اأو مرتين 	

في االأ�صبوع

�جليل

• يعك�ض مفعوله ب�صهولة	

• ي�صهل ا�صتخدامه	

• ي�صل الهرمون ب�صكل 	

طبيعي اأكثر اإلى مجرى 

الدم

• يجب تغطية م�صاحة مالئمة 	

من الجلد

• اأغلى ثمنًا من االأقرا�ض	

• يجب ا�صتخدامه يوميًا	

• في حال ال�صرورة، يجب 	

ا�صتعمال البروجي�صتوجين 

بطريقة مختلفة
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�لهرموني  �لعالج  �لمختلفة من  �لأنو�ع  مز�يا وم�شاوئ 

�لبديل

امل�صاوئاملزايا

�لزرع

• لن تفوتي اأي جرعات	

• و�صول طبيعي اأكثر 	

للهرمونات اإلى مجرى 

الدم

• مفعول بعيد المدى: 4 	

اإلى 12 �صهرًا

• تكلفة منخف�صة	

• الحاجة اإلى عملية جراحية 	

ب�صيطة

• قد ت�صبب تزيد كميات 	

الهرمون

• ال تعك�ض ب�صهولة	

• يجب اال�صتمرار با�صتعماله 	

البروجي�صتوجين لفترة بعد 

عملية الزرع االأخيرة

مهبلي

• مفيد اإن كانت االأعرا�ض 	

المهبلية هي الم�صاكل 

الوحيدة

• ي�صهل عك�ض مفعولها	

• بع�ض اأنواع االأ�صتروجين 	

يمت�صها مجرى الدم

• البروج�صترون قد يكون 	

�صروريًا في حال ا�صتعماله 

الأكثر من ثالثة اأ�صهر

• الكريمات والفرزجات قد 	

ت�صبب الفو�صى

اأنواع مختلفة من العالج الهرموني البديل
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مزيج �لأ�شتروجين /�لبروجي�شتوجين

عالجات بالهرمونات الجن�صية تمزج بين االأ�صتروجين والبروجي�صتوجين 

ت�صبب نزيفًا �صهريًا اأو ف�صليًا

�لجرعةهرمون �لأ�شتروجين�لعالمة �لتجارية

1 اأو 2 ملغا�صتراديول فاليراتكليماجي�صت

2 ملغا�صتراديولكلينوريت

1 اأو 2 ملغا�صتراديول فاليرات �صيكلو-بروجينوفا

1 اأو 2 ملغا�صتراديولاإيلي�صتي دويت

50 مكغا�صتراديولاإيفوريل �صكوي

40 اأو 80 مكغا�صتراديولفيماباك

1 ملغا�صتراديولفيمو�صتون 10/1

2 ملغا�صتراديولفيمو�صتون 10/2

50 مكغا�صتراديولفيم�صيفن �صكوي

1 ملغا�صتراديولنوفوفيم

0.625 ملغاأ�صتروجين مرّكببريميكيو �صايكل

0.625 اأو 1.25 ملغاأ�صتروجين مرّكببريمباك-�ض

2 اأو 1 ملغا�صتراديول تري�صيكوين�ض

2 ملغا�صتراديول فاليراتتريدي�صترا

2 اأو 1 ملغا�صتراديولتري�صيكوين�ض

��شتخد�م �لأ�شتروجين �أو �لبروجي�شتروجين بطريقة دورية

تجمع هذه الم�صتح�صرات بين االأ�صتروجين و البروجي�صتوجين الم�صتهلكة يوميًا

 لتفادي الحي�ض المنتظم

�لجرعةهرمون �لأ�شتروجين�لعالمة �لتجارية

1 ملغا�صتراديولانجليك

2 ملغا�صتراديول فاليراتكليمي�ص�صي

2 ملغا�صتراديولايلي�صتي دويت كونتي

50 مكغا�صتراديولايفوريل كونتي

1 ملغا�صتراديولفيمو�صتون كونتي

50 مكغا�صتراديولفيم�صيفين كونتي

1 او 2 ملغا�صتراديولاينديفينا

2 ملغا�صتراديولكليوفيم

1 ملغا�صتراديولكليوفان�ض

2 ملغا�صتراديول ايميهيدراتنيوفل كونتينيو�ض

0.625 ملغاأ�صتروجين مرّكب بريميكيو

0.3 ملغاأ�صتروجين مرّكببريميكيو جرعة منخف�صة

مزيج �لأ�شتروجين /�لبروجي�شتوجين

عالجات بالهرمونات الجن�صية تمزج بين االأ�صتروجين والبروجي�صتوجين

�لجرعةهرمون �لأ�شتروجين�لعالمة �لتجارية

1 اأو 2 ملغا�صتراديول فاليراتكليماجي�صت

2 ملغا�صتراديولكلينوريت

1 اأو 2 ملغا�صتراديول فاليرات �صيكلو-بروجينوفا

1 اأو 2 ملغا�صتراديولاإيلي�صتي دويت

50 مكغا�صتراديولاإيفوريل �صكوي

40 اأو 80 مكغا�صتراديولفيماباك

1 ملغا�صتراديولفيمو�صتون 10/1

2 ملغا�صتراديولفيمو�صتون 10/2

50 مكغا�صتراديولفيم�صيفن �صكوي

1 ملغا�صتراديولنوفوفيم

0.625 ملغاأ�صتروجين مرّكببريميكيو �صايكل

0.625 اأو 1.25 ملغاأ�صتروجين مرّكببريمباك-�ض

2 اأو 1 ملغا�صتراديول تري�صيكوين�ض

2 ملغا�صتراديول فاليراتتريدي�صترا

2 اأو 1 ملغا�صتراديولتري�صيكوين�ض

��شتخد�م �لأ�شتروجين �أو �لبروجي�شتروجين بطريقة دورية

تجمع هذه الم�صتح�صرات بين االأ�صتروجين و البروجي�صتوجين

�لجرعةهرمون �لأ�شتروجين�لعالمة �لتجارية

1 ملغا�صتراديولانجليك

2 ملغا�صتراديول فاليراتكليمي�ص�صي

2 ملغا�صتراديولايلي�صتي دويت كونتي

50 مكغا�صتراديولايفوريل كونتي

1 ملغا�صتراديولفيمو�صتون كونتي

50 مكغا�صتراديولفيم�صيفين كونتي

1 او 2 ملغا�صتراديولاينديفينا

2 ملغا�صتراديولكليوفيم

1 ملغا�صتراديولكليوفان�ض

2 ملغا�صتراديول ايميهيدراتنيوفل كونتينيو�ض

0.625 ملغاأ�صتروجين مرّكب بريميكيو

0.3 ملغاأ�صتروجين مرّكببريميكيو جرعة منخف�صة

ت�صبب نزيفًا �صهريًا اأو ف�صليًا

�لنزيف�لجرعةهرمون �لأ�شتروجين�لعالمة �لتجارية

�صهرياأقرا�ض1 ملغنورثي�صتيرون

�صهري اأقرا�ض 1 ملغنورثي�صتيرون

�صهرياأقرا�ض0.25 ملغليفونورجي�صتيريل

�صهرياأقرا�ض1 ملغنورثي�صتيرون

�صهريل�صقات170 مكغنورثي�صتيرون

�صهريل�صقات/ اأقرا�ض10 ملغديدروجي�صترون

�صهرياأقرا�ض10 ملغديدروجي�صترون

�صهري اأقرا�ض10 ملغديدروجي�صترون

�صهريل�صقات10 مكغليفونورجي�صتيريل

�صهرياأقرا�ض1 ملغنورثي�صتيرون

�صهرياأقرا�ض1 ملغمدروك�صيبروج�صتيرون

�صهرياأقرا�ض150 مكغنورج�صتريل

ف�صلياأقرا�ض20 ملغمدروك�صيبروج�صتيرون

�صهرياأقرا�ض1 ملغنورثي�صتيرون

الم�صتهلكة يوميًا لتفادي الحي�ض المنتظم

�لنزيف�لجرعةهرمون �لأ�شتروجين�لعالمة �لتجارية

ال نزيفاأقرا�ض2 ملغ درو�صبيرنون

ال نزيفاأقرا�ض0.7 ملغنورثي�صتيرون

ال نزيفاأقرا�ض1 ملغنورثي�صتيرون

ال نزيفل�صقات170 مكغنورثي�صتيرون

ال نزيف اأقرا�ض5 ملغديدروج�صتيرون

ال نزيفل�صقات7 مكغليفونورجي�صتيريل

ال نزيفاأقرا�ض2.5 او 5 ملغمدروك�صيبروج�صتيرون

ال نزيفاأقرا�ض1 ملغنورثي�صتيرون 

ال نزيفاأقرا�ض0.5 ملغنورثي�صتيرون 

ال نزيف اأقرا�ض 1 ملغنورثي�صتيرون

ال نزيفاأقرا�ض5 ملغمدروك�صيبروج�صتيرون

ال نزيفاأقرا�ض1.5 ملغمدروك�صيبروج�صتيرون
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مزيج �لأ�شتروجين /�لبروجي�شتوجين

عالجات بالهرمونات الجن�صية تمزج بين االأ�صتروجين والبروجي�صتوجين 

ت�صبب نزيفًا �صهريًا اأو ف�صليًا

�لجرعةهرمون �لأ�شتروجين�لعالمة �لتجارية

1 اأو 2 ملغا�صتراديول فاليراتكليماجي�صت

2 ملغا�صتراديولكلينوريت

1 اأو 2 ملغا�صتراديول فاليرات �صيكلو-بروجينوفا

1 اأو 2 ملغا�صتراديولاإيلي�صتي دويت

50 مكغا�صتراديولاإيفوريل �صكوي

40 اأو 80 مكغا�صتراديولفيماباك

1 ملغا�صتراديولفيمو�صتون 10/1

2 ملغا�صتراديولفيمو�صتون 10/2

50 مكغا�صتراديولفيم�صيفن �صكوي

1 ملغا�صتراديولنوفوفيم

0.625 ملغاأ�صتروجين مرّكببريميكيو �صايكل

0.625 اأو 1.25 ملغاأ�صتروجين مرّكببريمباك-�ض

2 اأو 1 ملغا�صتراديول تري�صيكوين�ض

2 ملغا�صتراديول فاليراتتريدي�صترا

2 اأو 1 ملغا�صتراديولتري�صيكوين�ض

��شتخد�م �لأ�شتروجين �أو �لبروجي�شتروجين بطريقة دورية

تجمع هذه الم�صتح�صرات بين االأ�صتروجين و البروجي�صتوجين الم�صتهلكة يوميًا

 لتفادي الحي�ض المنتظم

�لجرعةهرمون �لأ�شتروجين�لعالمة �لتجارية

1 ملغا�صتراديولانجليك

2 ملغا�صتراديول فاليراتكليمي�ص�صي

2 ملغا�صتراديولايلي�صتي دويت كونتي

50 مكغا�صتراديولايفوريل كونتي

1 ملغا�صتراديولفيمو�صتون كونتي

50 مكغا�صتراديولفيم�صيفين كونتي

1 او 2 ملغا�صتراديولاينديفينا

2 ملغا�صتراديولكليوفيم

1 ملغا�صتراديولكليوفان�ض

2 ملغا�صتراديول ايميهيدراتنيوفل كونتينيو�ض

0.625 ملغاأ�صتروجين مرّكب بريميكيو

0.3 ملغاأ�صتروجين مرّكببريميكيو جرعة منخف�صة

مزيج �لأ�شتروجين /�لبروجي�شتوجين

عالجات بالهرمونات الجن�صية تمزج بين االأ�صتروجين والبروجي�صتوجين

�لجرعةهرمون �لأ�شتروجين�لعالمة �لتجارية

1 اأو 2 ملغا�صتراديول فاليراتكليماجي�صت

2 ملغا�صتراديولكلينوريت

1 اأو 2 ملغا�صتراديول فاليرات �صيكلو-بروجينوفا

1 اأو 2 ملغا�صتراديولاإيلي�صتي دويت

50 مكغا�صتراديولاإيفوريل �صكوي

40 اأو 80 مكغا�صتراديولفيماباك

1 ملغا�صتراديولفيمو�صتون 10/1

2 ملغا�صتراديولفيمو�صتون 10/2

50 مكغا�صتراديولفيم�صيفن �صكوي

1 ملغا�صتراديولنوفوفيم

0.625 ملغاأ�صتروجين مرّكببريميكيو �صايكل

0.625 اأو 1.25 ملغاأ�صتروجين مرّكببريمباك-�ض

2 اأو 1 ملغا�صتراديول تري�صيكوين�ض

2 ملغا�صتراديول فاليراتتريدي�صترا

2 اأو 1 ملغا�صتراديولتري�صيكوين�ض

��شتخد�م �لأ�شتروجين �أو �لبروجي�شتروجين بطريقة دورية

تجمع هذه الم�صتح�صرات بين االأ�صتروجين و البروجي�صتوجين

�لجرعةهرمون �لأ�شتروجين�لعالمة �لتجارية

1 ملغا�صتراديولانجليك

2 ملغا�صتراديول فاليراتكليمي�ص�صي

2 ملغا�صتراديولايلي�صتي دويت كونتي

50 مكغا�صتراديولايفوريل كونتي

1 ملغا�صتراديولفيمو�صتون كونتي

50 مكغا�صتراديولفيم�صيفين كونتي

1 او 2 ملغا�صتراديولاينديفينا

2 ملغا�صتراديولكليوفيم

1 ملغا�صتراديولكليوفان�ض

2 ملغا�صتراديول ايميهيدراتنيوفل كونتينيو�ض

0.625 ملغاأ�صتروجين مرّكب بريميكيو

0.3 ملغاأ�صتروجين مرّكببريميكيو جرعة منخف�صة

ت�صبب نزيفًا �صهريًا اأو ف�صليًا

�لنزيف�لجرعةهرمون �لأ�شتروجين�لعالمة �لتجارية

�صهرياأقرا�ض1 ملغنورثي�صتيرون

�صهري اأقرا�ض 1 ملغنورثي�صتيرون

�صهرياأقرا�ض0.25 ملغليفونورجي�صتيريل

�صهرياأقرا�ض1 ملغنورثي�صتيرون

�صهريل�صقات170 مكغنورثي�صتيرون

�صهريل�صقات/ اأقرا�ض10 ملغديدروجي�صترون

�صهرياأقرا�ض10 ملغديدروجي�صترون

�صهري اأقرا�ض10 ملغديدروجي�صترون

�صهريل�صقات10 مكغليفونورجي�صتيريل

�صهرياأقرا�ض1 ملغنورثي�صتيرون

�صهرياأقرا�ض1 ملغمدروك�صيبروج�صتيرون

�صهرياأقرا�ض150 مكغنورج�صتريل

ف�صلياأقرا�ض20 ملغمدروك�صيبروج�صتيرون

�صهرياأقرا�ض1 ملغنورثي�صتيرون

الم�صتهلكة يوميًا لتفادي الحي�ض المنتظم

�لنزيف�لجرعةهرمون �لأ�شتروجين�لعالمة �لتجارية

ال نزيفاأقرا�ض2 ملغ درو�صبيرنون

ال نزيفاأقرا�ض0.7 ملغنورثي�صتيرون

ال نزيفاأقرا�ض1 ملغنورثي�صتيرون

ال نزيفل�صقات170 مكغنورثي�صتيرون

ال نزيف اأقرا�ض5 ملغديدروج�صتيرون

ال نزيفل�صقات7 مكغليفونورجي�صتيريل

ال نزيفاأقرا�ض2.5 او 5 ملغمدروك�صيبروج�صتيرون

ال نزيفاأقرا�ض1 ملغنورثي�صتيرون 

ال نزيفاأقرا�ض0.5 ملغنورثي�صتيرون 

ال نزيف اأقرا�ض 1 ملغنورثي�صتيرون

ال نزيفاأقرا�ض5 ملغمدروك�صيبروج�صتيرون

ال نزيفاأقرا�ض1.5 ملغمدروك�صيبروج�صتيرون

اأنواع مختلفة من العالج الهرموني البديل
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�سن الي�أ�س والعالج الهرموني البديل

�أ�شتروجين من دون �عتر��ص

اإن كنت قد خ�صعت اإلى عملية ا�صتئ�صال رحم، ال �صرورة اإال ال�صتخدام االأ�صتروجين

�ل�شكل�لجرعة�لأ�شتروجين�لعالمة �لتجارية

اأقرا�ض2 ملغا�صتراديولبيدول

اأقرا�ض1 او 2 ملغا�صتراديولكليمافال

اأقرا�ض1 او 2 ملغا�صتراديولايلي�صتي �صولو

ل�صقات40 او 80 مكغا�صتراديولايلي�صتي �صولو م.اك�ض

ل�صقات25،50،75 او 100 مكغا�صتراديول اي�صترا ديرم م.اك�ض

ل�صقات25،50،100 مكغا�صتراديولاي�صترا ديرم ت.ت.�ض

او ا�صتراديولاي�صترادوت  25،37.5،50،75

100 مكغ

ل�صقات

ل�صقات 25،50،75 او 100 مكغا�صتراديولايفوريل

ل�صقات40 او 80 مكغا�صتراديولفيماتريك�ض

ل�صقات50،75 او 100 مكغا�صتراديولفيم�صفن

اأقرا�ض 1.5 ملغاي�صتروبيباتهارموجين

ا�صتريول، هورمونين

واي�صترون، 

وا�صتراديول

اأقرا�ض

جيل1.5 ملغا�صتراديولاي�صتروجيل

اأقرا�ض0،625 او 1،25 ملغاأ�صتروجين مرّكببريمارين

ا�صتراديول بروجينوفا

فاليرات

اأقرا�ض1 او 2 ملغ

ل�صقات50 او 100 مكغا�صتراديولبروجينوفا ت.�ض

جيل0.5 او 1 مكغا�صتراديول�صاندرينا

اأقرا�ض1 او 2 مكغا�صتراديولزومينون
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�لأ�شتروجين �لمو�شعي

ت�صبب  التي  المنطقة  على  )مو�صعيًا(  مبا�صرة  االأ�صتروجين  دهن  يمكن 

االأعرا�ض، مثاًل الجفاف المهبلي. وا�صتعمليه بح�صب االإر�صادات بحذافيرها، 

الأنه في حال االإفراط با�صتخدام االأ�صتروجين قد يمت�صه الجلد اإلى مجرى 

الدم ما يوؤثر في الج�صم كّله.

�ل�شكل�لجرعة�لأ�شتروجين�لعالمة �لتجارية

حلقة مهبلية7.5 مكغاإي�صتراديولاإ�صترينغ

فرزجة مهبلية0.5 مكغاإي�صتراديولاأورثو- جيني�صت

كريم مهبلي0.01 %اإي�صتراديولاأورثو- جيني�صت

كريم مهبلي0.1 %اإي�صتراديولاأوفي�صتين

كريم مهبلي625 مكغاأ�صتروجين مقترنبريمارين

اأقرا�ض مهبلية25 مكغاإ�صتراديولفاجيفيم

)STEAR(  منظم ن�شاط �أ�شتروجيني �ختياري لالأن�شجة

والبروجي�صتوجين  االأ�صتروجين  مميزات  بين  الم�صتح�صر  هذا  يمزج 

والت�صتو�صتيرون

�ل�شكل�لجرعة�لأ�شتروجين�لعالمة �لتجارية

اأقرا�ض2.5 ملغرامتيبولونليفيال

SERM محّولت م�شتقبالت �لأ�شتروجين �لنتقائية

 تحاكي بع�ض مفاعيل االأ�صتروجين وت�صتخدم في معالجة ه�صا�صة العظام ما 

بعد انقطاع الطمث.

�ل�شكل�لجرعة�لأ�شتروجين�لعالمة �لتجارية

اأقرا�ض60 ملغرامرالوك�صيفين اإيفي�صتا

اأنواع مختلفة من العالج الهرموني البديل
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�سن الي�أ�س والعالج الهرموني البديل

�لنقاط �لأ�شا�شية

اأنواع مختلفة من االأ�صتروجين والبروجي�صتوجين قد ال  � توجد 

يالئمك بع�صها

ب�صكل  � توؤخذ  والبروجي�صتوجين(  )االأ�صتروجين  الهرمونات 

با�صتمرار  اأخذها  يمكن  ولكن  الطمث،  انقطاع  خالل  دوري 

عند انقطاع الطمث

باالإ�صافة اإلى االأقرا�ض، يتوفر االأ�صتروجين في �صكل ل�صقة اأو  �

جيل اأو حلقة مهبلية اأو زرع

لكّل هذه الو�صائل المختلفة الأخذ الهرمونات ميزات وم�صاوئ �

االأ�صتروجين  � مثل  تحديدًا،  اأكثر  اأخرى  م�صتح�صرات  تتوفر 

الرغبة  لفقدان  والت�صتو�صتيرون  المهبلي  للجفاف  المو�صعي 

في الجن�ض
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كيفية تلقي العالج 
الهرموني البديل 

�أهمية �لبروجي�شتوجين

تحتاج  وال  الهرمون.  ببدائل  العالجات  من  مختلفة  اأنواع  توجد 

الن�صاء اللواتي �صبق اأن خ�صعن لعملية ا�صتئ�صال رحم اإال اإلى ا�صتعمال 

االأ�صتروجين وحده. واأّما اللواتي ال زلن يحتفظن باأرحامهّن، فعليهن 

ا�صتعمال البروجي�صتوجين معه للوقاية من �صرطان بطانة الرحم. 

لعملية  خ�صعن  اللواتي  الن�صاء  بع�ض  اأحيانًا  تن�صح  ولكن 

الرحمي  البطاني  بـاالنتباذ  اإ�صابتهن  ب�صبب  للرحم  ا�صتئ�صال 

با�صتخدام بروجي�صتوجين اإ�صافي.

الرحم  بطانة  تواجد  عند  الرحمي  البطاني  االنتباذ  ويح�صل 

هنا  ومن  البروجي�صتوجين،  ويثبطه  االأ�صتروجين  فيحّفزه  خارجه، 

فائدة الهرمون الثاني.

�لن�شاء ذو�ت �لأرحام 

عالج هرموني بديل ممتزج ومتعاقب )دوري(

العالج  هو  الدوري  البروجي�صتوجين  مع  الممتزج  االأ�صتروجين 

ا�صتخدام  ويتم  الن�صاء.  عند  �صيوعًا  االأكثر  البديل  الهرموني 

االأ�صتروجين ب�صكل متوا�صل من دون انقطاع. ويمكنك تناوله يوميًا 

اأو حلقة  اأو جيل  ل�صقات  �صكل  في  اأو مرتين  مّرة  اأقرا�ض  �صكل  في 

�صكل  في  �صواء  �صهر،  كّل  البروجي�صتوجين  وي�صاف  زرع.  اأو  مهبلية 

مع  مختلطة  ل�صقات  �صكل  في  اأو  يومًا  و14   10 بين  تدوم  اأقرا�ض 

االأ�صتروجين، مرتين في االأ�صبوع.
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�سن الي�أ�س والعالج الهرموني البديل

هل �لعالج �لهرموني �لبديل منا�شب لك؟

قد يفيدك الجدول اأدناه في اتخاذ الخيار المنا�صب

المالئم  الوقت  تذكر  على  لم�صاعدتك  تقويمًا  ت�صم  رزم  تتوفر 

االأ�صتروجين  و�صف  حال  وفي  البروجي�صتوجين.  ال�صتخدام 

بالبدء  االأطباء  معظم  فيو�صي  منف�صل،  ب�صكل  والبروجي�صتوجين 

بجرعات البروجي�صتوجين في اليوم االأول من كّل �صهر. وت�صبب كافة 

وقت  بعد  اأو  بحلول  ان�صحابيًا  نزيفًا  البديل  الهرموني  العالج  اأنواع 

الطبيب  اإبالغ  عليك  لذا  البروجي�صتوجين،  جرعة  انتهاء  من  وجيز 

عن حدوث اأي نزيف غير متوقع. 

وموؤخرًا تم التو�صل اإلى عالج هرموني بديل ذي دورة طويلة، ي�صمل 

الح�صول على االأ�صتروجين كّل يوم كالعادة، ولكن على البروجي�صتوجين 

اأربع  اإال  االن�صحابي  النزيف  ت�صهدي  لن  اأنك  يعني  ما  اأ�صهر،  ثالثة  كّل 

مّرات في ال�صنة. واأّما الجانب ال�صلبي لهذا العالج فهو اأنك �صتحتاجين 

اإلى جرعة عالية ن�صبيًا من البروجي�صتوجين قد ت�صبب اأعرا�صًا جانبية 

مثل االنتفاخ واآالم الراأ�ض و�صرعة الغ�صب، باالإ�صافة اإلى حدوث نزيف 

ثقيل وطويل. وعلى الرغم من ذلك، فالعالج الهرموني البديل الدوري 

الطويل مفيد للن�صاء اللواتي يعانين من حي�ض قليل.

هل تفكرين في تلقي العالج 

الهرموني البديل؟

كم تبلغين من العمر؟

متى كان الحي�ض 

االأخير؟

دون الـ50

فوق الـ50

المعروفة  المخاطر  جميع  تتجاوز  الفوائد 

في حال اتباع العالج حتى الـ50 من العمر

ادر�صي جيدًا المقارنة بين 

المخاطر والفوائد

خ�صعت لعملية 

ا�صتئ�صال للرحم

االأ�صتروجين وحده

عالج الهرموني البديل 

ممتزج ومتعاقب

خالل االأ�صهر 

الــ12 الما�صية

اأكثر من 12 

�صهرًا

عالج هرموني بديل 

ممتزج متوا�صل
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في  الطمث  انقطاع  تجاوزن  اللواتي  الن�صاء  معظم  ترغب  ال 

من  مزيجًا  يتناولن  فاإنهن  ذلك  ولتفادي  ال�صهري.  الحي�ض  اختبار 

االأ�صتروجين والبروجي�صتوجين يوميًا )من هنا م�صطلح متوا�صل(،اإذ 

الرحم،  بطانة  �صماكة  دون  يحول  معًا  الهرمونين  الح�صول على  اإن 

من  الحماية  ويوؤمن  االن�صحابي،  النزيف  حدوث  عدم  اإلى  يوؤدي  ما 

انقطاع  قبل  ما  الن�صاء  اأن  الرغم من  وعلى  الرحم.  بطانة  �صرطان 

الطمث يمكنهن اللجوء اإلى هذا العالج، اإال اأن النزيف غير المنتظم 

يبقى م�صكلة �صائعة.

عالج هرموني بديل ممتزج ومتعاقب

االأ�صتروجين اليومي

البروجي�صتوجين

الحي�ض

الحي�ض

ال�صهر 4ال�صهر 3ال�صهر 2ال�صهر 1

عالج هرموني بديل ممتزج متو��شل

االأ�صتروجين

البروجي�صتوجين
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كيفية تلقي العالج الهرموني البديل 
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عالج هرموني بديل ممتزج متو��شل

كما قد يح�صل نزيف غير متوقع حتى لدى الن�صاء ما بعد انقطاع 

الطمث خالل االأ�صهر القليلة االأولى، وقد يكون النزيف اأحيانًا كثيفًا 

 12 خالل  وحده  عادة  يزول  النزيف  ولكن  طويلة.  لفترة  وي�صتمر 

التعر�ض  اأن فر�ض  كما  بالعالج.  يلتزمن  اللواتي  الن�صاء  لدى  �صهرًا 

للنزيف تكون اأقل احتمااًل لدى الن�صاء اللواتي تجاوزن انقطاع الطمث 

لفترة اأطول قبل البدء بالعالج. لذا ال ين�صح االأطباء عادة بالعالج 

الهرموني البديل الممتزج المتوا�صل اإال اإن كانت المراأة في مرحلة 

ما بعد انقطاع الطمث منذ �صنة على االأقل. وفي هذه الحال، يكون 

وجود  تالحظ  قد  المراأة  اأن  من  الرغم  على  جدًا،  مجديًا  العالج 

القليل من البقع في حال فاتها تناول االأقرا�ض اأحيانًا.

العالج  وت�صتخدمين  الطمث  انقطاع  بعد  اإن كنت في مرحلة ما 

ت�صابين  ال  بنوع  تغييره  تف�صلين  ولكنك  الدوري  البديل  الهرموني 

خالله بالحي�ض، فعليك البدء في تناول االأقرا�ض الجديدة في نهاية 

البدء  من  اأيام  ب�صعة  قبل  عادة  يحين  والذي  االن�صحابي،  النزيف 

الدوري. ومن  البديل  الهرموني  العالج  با�صتهالك علبة جديدة من 

�صاأن ذلك اأن يخفف من احتمال االإ�صابة بنزيف غير مرغوب فيه، 

جديد  بعالج  البدء  عند  اأ�صاًل  هزيلة  تكون  الرحم  بطانة  اأن  ذلك 

ببدائل الهرمون.

لن�صاء  متوا�صل  اأ�صتروجين  اإعطاء  على  العمل  حديثًا  بداأ  وقد 

ي�صتخدمن جهازًا داخل الرحم يفرز البروجي�صتوجين )ميرينا( لمنع 

الحمل، وهو مفيد ب�صكل خا�ض للن�صاء العر�صة للحمل. كما من �صاأن 

البروجي�صتوجين يفرز مبا�صرة  اإبقاء بطانة الرحم هزيلة الأن  ذلك 

 

اأ�صتروجين يومي

بروجي�صتوجين يومي

ال�صهر 4ال�صهر 3ال�صهر 2ال�صهر 1
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اإلى الرحم واأعرا�صه الجانبية قليلة جدًا. كما يفيد هذا الجهاز في 

التخفيف من اآالم الحي�ض وكثافته. وعلى الرغم من �صيوع ا�صتخدامه 

اأنه لي�ض مرخ�صًا  اإال  مع االأ�صتروجين في العالج الهرموني البديل، 

بعد لهذه الغاية في المملكة المتحدة. وكما هو الحال في العالجات 

االأخرى، قد يطراأ نزيف غير منتظم في االأ�صهر القليلة االأولى، غير 

اأنه يزول ب�صرعة عادة.

�لأ�شتروجين �لدوري

اأ�صل  من  لثالثة  يعطى  باالأ�صتروجين  العالج  كان  الما�صي،  في 

زلن  ما  لن�صاء  بروجي�صتوجين  دون  من  ال�صهر  في  اأ�صابيع  اأربعة 

في  تعود  كانت  الطمث  انقطاع  اأعرا�ض  ولكن  باأرحامهّن.  يحتفظن 

يزداد خطر  كان  كما  االأ�صتروجين،  تناول  فيه  يتم  ال  الذي  االأ�صبوع 

االإ�صابة ب�صرطان بطانة الرحم. فلذلك لم يعد يو�صى بهذا العالج 

في المملكة المتحدة، على الرغم من اأنه ال يزال م�صتعماًل في بع�ض 

الدول االأخرى.

اأن  الطريقة  بهذه  االأ�صتروجين  ي�صتعملن  اللواتي  الن�صاء  وعلى 

العالج  لتلقي  اأخرى  و�صائل  عن  منه  وي�صتف�صرن  الطبيب  يق�صدن 

الهرموني البديل.

�لن�شاء �للو�تي خ�شعن لعملية ��شتئ�شال للرحم

�لأ�شتروجين �لمتو��شل

تتمتع الن�صاء اللواتي خ�صعن لعملية ا�صتئ�صال للرحم بميزة عدم 

اال�صطرار اإلى ا�صتعمال البروجي�صتوجين، ما يخفف احتمال االإ�صابة 

اأو  يوميًا  االأ�صتروجين  اأقرا�ض  تناول  يمكنهن  كما  جانبية.  باأعرا�ض 

ا�صتعمال ل�صقة االأ�صتروجين مّرة اأو مرتين في االأ�صبوع. كما يمكنهن 

ا�صتعمال الجيل يوميًا اأو حلقة مهبلية لثالثة اأ�صهر اأو الزرع ل�صتة اأ�صهر.

�لن�شاء �للو�تي يعانين من �أعر��ص مهبلية فقط

�لأ�شتروجين �لمو�شعي

اإن االأ�صتروجين المو�صعي الذي يو�صع مبا�صرة في المهبل فّعال 

كيفية تلقي العالج الهرموني البديل 
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انقطاع  اأعرا�ض  غياب  في  المو�صعية  االأعرا�ض  من  الحّد  في  جدًا 

طمث اأخرى. ويتوفر في �صكل كريمات وفرزجات واأقرا�ض وحلقات 

مهبلية. وعادة ما ت�صتجيب االأعرا�ض في غ�صون ثالثة اأ�صهر من بدء 

العالج، ولكن قد تمّر اأحيانًا �صنة قبل مالحظة فعاليته. كما اأن ن�صبة 

امت�صا�ض معظم الماركات من االأ�صتروجين المو�صعي لي�صت عالية 

ثالثة  ق�صيرة )حتى  لفترة  ا�صتعماله  اأن  يعني  ما  الدم،  في مجرى 

اأ�صهر( ال ي�صتدعي ا�صتعمال البروجي�صتوجين االإ�صافي.

بول  من  المقترن  االأ�صتروجين  كريم  ا�صتعمال  حال  في  ولكن 

اإن  اإال  اإ�صافي،  ا�صتعمال بروجي�صتوجين  يتعين  الفر�ض الحامل فقد 

كانت  واإن  للرحم.  ا�صتئ�صال  لعملية  خ�صعت  اأن  �صبق  المراأة  كانت 

ت�صتخدم االأ�صتروجين المهبلي وعانت من نزيف غير متوقع، فعليها 

زيارة الطبيب.

ما هي �لجرعة �لمالئمة من �لعالج �لهرموني �لبديل

ما هي كمية �لأ�شتروجين؟

ا�صتخدامه.  بغاية  الم�صتخدم  االأ�صتروجين  جرعة  ترتبط 

فالتخفيف من االأعرا�ض الحادة يتطلب جرعة اأعلى من تلك الالزمة 

اإلى  �صنًا  االأ�صغر  الن�صاء  تحتاج  كما  خفيفة.  اأعرا�ض  من  للتخل�ض 

عليها  تح�صل  التي  عينها  النتيجة  على  ليح�صلن  اأكبر  جرعات 

ال�صيدات المتقدمات في ال�صّن. 

معدل  قيا�ض  عدم  �صبب  عن  الن�صاء  من  كثير  يت�صاءل  وقد 

الهرمونات لديهن، الأن معدالت االأ�صتروجين الطبيعية تتغير كثيرًا، 

لم  حال  ففي  باالأعرا�ض.  تحكمها  قدرة  مراقبة  االأن�صب  فمن  لذا 

جرعة  زيادة  حينذئٍذ  فيجب  مالئم،  ب�صكل  باالأعرا�ض  التحكم  يتم 

االأ�صتروجين. واأما اإن �صكلت االأعرا�ض الجانبية م�صكلة، فذلك يعني 

اأن الجرعة مرتفعة.

ويقول الباحثون اإن حتى جرعة �صغيرة قادرة على الحماية من 

ه�صا�صة العظام.
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ما هي كمية �لبروجي�شتوجين؟

الإزالة  يكفي  بما  كبيرة  البروجي�صتوجين  جرعة  تكون  اأن  يجب 

يجب  ولكن  تام.  �صبه  ب�صكل  الرحم  بطانة  ب�صرطان  االإ�صابة  خطر 

تفادي تناول جرعات كبيرة من البروجي�صتوجين، الأنها قد تزيد من 

خطر االإ�صابة ب�صرطان الثدي عند ا�صتخدامها مع االأ�صتروجين.

�لنقاط �لأ�شا�شية

للرحم  � ا�صتئ�صال  لعملية  خ�صعت  قد  المراأة  تكن  لم  اإن 

جانب  اإلى  البروجي�صتوجين  ا�صتخدام  فعليها  ال�صابق،  في 

االأ�صتروجين لحماية بطانة رحمها من ال�صرطان

العالج  � الطمث  بانقطاع  يمررن  اللواتي  الن�صاء  تتلقى  عادة، 

نزيفًا  ي�صمل  الذي  المتعاقب،  الممتزج  البديل  الهرموني 

كّل  في  البروجي�صتوجين  تناول  عن  يتوقفن  حين  ان�صحابيًا، 

�صهر

يمكن للن�صاء ما بعد انقطاع الطمث اأن يتلقين العالج الهرموني  �

البديل المتوا�صل، وال ي�صبن بالحي�ض

الالزم  � االأ�صتروجين  من  االأدنى  الحّد  با�صتخدام  ُين�صح 

لمعالجة االأعرا�ض

كيفية تلقي العالج الهرموني البديل 
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العالج الهرموني البديل: 
متى يتم تلقيه ومتى 

يتم التوقف عن تناوله؟

متى علّي بدء �لعالج �لهرموني �لبديل؟

ي�صتند الوقت االأف�صل لبدء العالج الهرموني البديل اإلى ظروفك 

ال�صخ�صية والموازنة بين المخاطر والفوائد وتف�صيالتك. 

يبداأ العالج الهرموني البديل تقريبًا في الوقت الذي ينقطع فيه 

الطمث، بهدف التحكم بالهبات ال�صاخنة والتعّرق، ولكن يمكن البدء 

به في اأي عمر اأي�صًا في حال دعت  الحاجة اإلى ذلك.

ما هي �لمدة �لتي علّي فيها تلقي �لعالج �لهرموني �لبديل؟

�صنوات  ب�صع  البديل  الهرموني  العالج  الن�صاء  معظم  ت�صتخدم 

ت�صل  لمدة  ا�صتعماله  حال  وفي  الطمث.  انقطاع  اأعرا�ض  لمعالجة 

خطر  من  يزيد  اأنه  اإلى  ت�صير  اأدلة  توجد  فال  �صنوات،  خم�ض  اإلى 

االإ�صابة ب�صرطان الثدي. وقد ي�صتمر بع�ض الن�صاء في المعاناة من 

اأعرا�ض حادة النقطاع الطمث حتى ما بعد 5 �صنوات. ويبقى العالج 

اإن لم  الفّعال، خ�صو�صًا  الن�صاء هو الخيار  البديل لهوؤالء  الهرموني 

تنجح العالجات الال هرمونية.

قد يرتبط الخ�صوع للعالج الهرموني البديل بزيادة خطر االإ�صابة 

ب�صرطان الثدي، ويكون م�صتوى هذا الخطر عند تلقي العالج الممتزج 

اأعلى مما �صيكون عليه عند تلقي العالج باالأ�صتروجين وحده. كما اأنه 
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يترافق اأي�صًا مع خطر االإ�صابة بالخثار الوريدي وال�صكتات.

عند  ولي�ض  ال�صّن،  في  التقدم  مع  المخاطر  هذه  معظم  ويزداد 

قرار  وحدك  لك  ويعود  فح�صب.  البديل  الهرموني  للعالج  الخ�صوع 

ويرتبط  �صيئاته.  تفوق  البديل  الهرموني  العالج  اإذا كانت منافع  ما 

قرارك بمدى االنزعاج الذي ت�صببه لك اأعرا�ض انقطاع الطمث.

الـ60 والالتي يحتجن  اللواتي تجاوزن �صّن  الن�صاء  عادة تن�صح 

اإلى عالج ه�صا�صة العظام بمحاولة ا�صتخدام عالجات غير هرمونية 

العالج  اإلى  اللجوء  اأخريات  ن�صاء  تف�صل  فيما  االأولى،  المرحلة  في 

الهرموني البديل.

 ولكن للوقاية من االإ�صابة بمر�ض ه�صا�صة العظام يجب االلتزام 

يتم  حالما  يبداأ  العظمية  الكثافة  فقدان  الأن  الحياة،  مدى  بالعالج 

التوقف عن تلقي العالج الهرموني البديل.

للعالج  بالخ�صوع  اال�صتمرار  في  الن�صاء  بع�ض  يرغب  وقد 

الهرموني البديل مدى الحياة الأنه يمنحهن �صعورًا جيدًا، وال يوجد ما 

يمنعهن من ذلك �صرط اأن يدر�صن المزايا والم�صاوئ جيدًا.

لقد بتنا ندرك االآن اأن الن�صاء اللواتي يعانين من انقطاع طمث 

خطر  من  يعانين  ال  المبي�صين،  ا�صتئ�صال  ب�صبب  اأو  طبيعيًا،  مبكر 

الخم�صين،  �صّن  حتى  البديل  الهرموني  العالج  تلقي  نتيجة  اإ�صافي 

اأن  ذلك  خاللها.  ا�صتعملنه  التي  ال�صنوات  عدد  عن  النظر  وبغ�ض 

الج�صم  كان  التي  الهرمونات  مكان  يحّل  البديل  الهرموني  العالج 

يفرزها طبيعيًا اإلى حين انقطاع الطمث الطبيعي.

كيف تتوقفين عن تلقي �لعالج �لهرموني �لبديل؟

ويتعامل  هرموني،  توازن  على  البديل  الهرموني  العالج  يحافظ 

انقطاع الطمث.  اأعرا�ض  الم�صوؤولة عن  الهرمونية  مع اال�صطرابات 

وقد ي�صبب وقف العالج الهرموني البديل ب�صكل مفاجئ انخفا�صًا في 

كمية االأ�صتروجين، ما يوؤدي اإلى عودة االأعرا�ض. وتعّبر االأعرا�ض عن 

التغيير المفاجئ في العالج الهرموني البديل، وهي لي�صت بال�صرورة 

انعكا�صًا لما يح�صل للهرمونات الطبيعية في الج�صم.

ولتفادي ذلك، ولكي تقيمي ما اإذا تخل�صت من اأعرا�ض انقطاع 

العالج الهرموني البديل: متى يتم تلقيه ومتى يتم التوقف عن تناوله؟
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جرعة  تخففي  اأن  عليك  الطبيعية،  بهرموناتك  المرتبطة  الطمث 

و�صتة  �صهرين  بين  ما  تتراوح  فترة  في خالل  تدريجيًا  االأ�صتروجين 

وا�صتعمال  الل�صقات  اأو  االأقرا�ض  من  التخفيف  خالل  من  اأ�صهر، 

جرعات اأقل تدريجيًا اأو ا�صتعمال كمية اأقل من الجيل، ما يخفف من 

احتمال االإ�صابة باأعرا�ض.

جرعة  ا�صتخدام  في  اال�صتمرار  على  احر�صي  ولكن 

ا�صتخدام  عن  تتوقفين  حين  اإلى  المعتاد  بالحجم  البروجي�صتوجين 

االأ�صتروجين ب�صكل كامل.

كما يمكن للن�صاء اللواتي ي�صتعملن زرع االأ�صتروجين اأن يخففن 

انتبهي  ولكن  اأ�صهر،  �صتة  كّل  و�صعه  الزرع عند  تدريجيًا من جرعة 

اأو ثالث  اأثر الزرع على بطانة الرحم قد ي�صتمر حتى �صنتين  اإن  اإذ 

فعليك  ا�صتئ�صال رحم،  لعملية  تكوني خ�صعت  لم  فاإن  لذا  �صنوات. 

الزرع  مفعول  زوال  حين  اإلى  البروجي�صتوجين  ا�صتعمال  موا�صلة 

بالكامل.

نزيف  جرى  اإذا  ما  تبيان  خالل  من  ذلك  تقييم  يمكن  كما 

فذلك  ح�صل،  فاإن  البروجي�صتوجين.  جرعة  تناول  بعد  ان�صحابي 

يعني اأن االأ�صتروجين ال يزال موجودًا واأنه ي�صاهم في �صماكة بطانة 

االآمن  من  اأنه  يعني  فذلك  نزيف،  اأي  يطراأ  لم  اإن  ولكن  الرحم. 

التوقف عن ا�صتخدام البروجي�صتوجين.
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�لنقاط �لأ�شا�شية

عمر  � اأي  في  البديل  الهرموني  العالج  تلقي  في  البدء  يمكن 

كان، ولكنه غالبًا ما يبداأ حوالى �صّن انقطاع الطمث للحّد من 

الهبات ال�صاخنة والتعرق 

الطمث  � انقطاع  بعد  ما  �صنوات   5 العالج حتى  تلقي  ي�صّبب  ال 

اأي خطر وا�صح

ولكن  � الحياة،  مدى  البديل  الهرموني  العالج  تلقي  يمكن 

ا�صتخدامه طويل االأمد يحمل معه مخاطر متزايدة

مبكرة  � �صنٍّ  في  الطمث  انقطاع  يبلغن  اللواتي  الن�صاء  على 

وال  الخم�صين،  �صّن  حتى  البديل  الهرموني  العالج  ا�صتعمال 

الهرمونات  ي�صتبدل  العالج  اأن  بما  المخاطر  من  ذلك  يزيد 

التي كان �صينتجها الج�صم طبيعيًا

اأن يوؤدي  � يمكن لوقف العالج الهرموني البديل ب�صكل مفاجئ 

االنخفا�ض  عن  الناتج  والتعرق  ال�صاخنة  الهّبات  عودة  اإلى 

المفاجئ في معدل االأ�صتروجين- ويمكن تفادي ذلك بتخفيف 

جرعة االأ�صتروجين على مدى عّدة اأ�صهر

العالج الهرموني البديل: متى يتم تلقيه ومتى يتم التوقف عن تناوله؟
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األعراض الجانبية للعالج 
الهرموني البديل

�لتخّل�ص من �لأعر��ص �لجانبية 

تتوقف حوالى 35 % من الن�صاء عن تلقي العالج الهرموني البديل 

ب�صبب اأعرا�صه الجانبية. وفي كثير من االأحيان، يمكن التخل�ض من 

تلك االأعرا�ض باإحداث تغيير في جرعة العالج الهرموني البديل اأو 

نوعه. لذا من المهم جدًا اأن تناق�صي م�صاعرك وتجربتك مع الطبيب 

قبل اأن تتوقفي عن تلقي العالج. واإن قررت التوقف عن تلقي العالج، 

)مراجعة  بذلك  للقيام  االأف�صل  الطريقة  لبحث  طبيبك  فراجعي 

الف�صل ال�صابق(.

�لأعر��ص �لجانبية لالأ�شتروجين

انحبا�ض ال�صوائل، االنتفاخ، الوخز في الثديين، الغثيان، ت�صنجات 

بارتفاع  تتعلَّق  اأعرا�ض  كّلها  المعدة  في  ا�صطرابات  ال�صاقين،  في 

معدل االأ�صتروجين، وهي �صائعة عند تلقي العالج الهرموني البديل. 

فاإن لم تزل تلك االأعرا�ض بحلول نهاية ال�صهر الثالث من تلقي 

اأو  االأ�صتروجين  جرعة  بخف�ض  ففّكري  البديل،  الهرموني  العالج 

ا�صتعمال نوع اآخر من العالجات ببدائل الهرمون.

التمارين وتمديد  ال�صاقين بممار�صة  اأن تتح�صن ت�صنجات  يمكن 

اأقرا�ض  بتناول  المعوية  اال�صطرابات  وتخف  ال�صاق،  ربلة  ع�صالت 

من  التخفيف  فيمكنك  الثديين  في  الوخز  واأّما  الطعام.  مع  الدواء 

الدهون  من  الكثير  على  يحتوي  ال  غذائي  نظام  باتباع  به  ال�صعور 

والكربوهيدرات، كما يمكنك ا�صتخدام زيت زهرة الربيع الم�صائية.
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�لأعر��ص �لجانبية للبروجي�شتوجين

تكون هذه االأعرا�ض اأكثر �صيوعًا عند تلقي العالج الدوري مقارنة 

بالبروجي�صتوجين المتوا�صل. واأما الم�صاكل االأكثر �صيوعًا فهي اأعرا�ض 

اللواتي  الن�صاء  % من   20 التي ت�صيب حوالى  ما قبل انقطاع الطمث 

ي�صتخدمن البروجي�صتوجين الدوري. وتت�صمن هذه االأعرا�ض انحبا�ض 

وظهور  واالكتئاب  المزاجية  والتقلبات  الثديين  في  والوخز  ال�صوائل 

اأكبر عند البدء  البثور واالألم في الظهر واأ�صفل الظهر. وتظهر ب�صكل 

بتلقي العالج الهرموني البديل، وتخّف مع ا�صتخدامه المتوا�صل.

جرعة  تغيير  من  ت�صتفيدين  فقد  االأعرا�ض،  ا�صتمرار  حال  وفي 

اأ�صلوب  تغيير  يمكن  كما  نوعيته.  اأو  الم�صتخدم  البروجي�صتوجين 

اال�صتخدام، اأي االنتقال من تناول االأقرا�ض اإلى ا�صتخدام الل�صقات مثاًل. 

واإن كانت االأعرا�ض حاّدة، فيمكنك تلقي العالج بالبروجي�صتوجين 

كّل ثالثة اأ�صهر بداًل من كّل �صهر.

�لأعر��ص �لجانبية لالأ�شتروجين و�لبروجي�شتوجين

وقد  جانبية.  اأعرا�ض  عّدة  والبروجي�صتوجين  لالأ�صتروجين 

الن�صاء  منها  تعاني  التي  �صيوعًا  االأكثر  االأعرا�ض  اأدناه  ذكرنا 

عند البدء بتلقي العالج، على الرغم من اأن معظمها يزول خالل 

َول.
ُ
ال�صهرين اإلى الثالثة �صهور االأ

�لبروج�شترون�لأ�شتروجين

• انحبا�ض ال�صوائل	

• �صعور باالنتفاخ	

• وخز في الثديين	

• غثيان	

• ا�صطرابات المعوية	

• ت�صنجات في ال�صاق	

• انحبا�ض ال�صوائل	

• وخز في الثديين	

• اكتئاب	

• غثيان	

• �صرعة الغ�صب	

• اآالم الراأ�ض	

• تقلبات مزاجية	

• اآالم في البطن	

• اآالم في الراأ�ض	

• بثور	

االأعرا�ض الجانبية للعالج الهرموني البديل
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اأن  غير  البروجي�صتوجين،  ا�صتخدام  مدة  تق�صير  يمكن  كما 

�صرطان  من  الحماية  على  قدرته  من  يحّد  اأيام   10 دون  ا�صتعماله 

بطانة الرحم، وقد يت�صبب ذلك بحدوث نزيف غير منتظم.

لتلقي  االنتقال  الطمث  انقطاع  بعد  ما  مرحلة  في  للن�صاء  يمكن 

من  اأقل  جرعة  يتطلب  الذي  الممتزج  البديل  الهرموني  العالج 

البروجي�صتوجين، مقارنة بالعالجات الدورية وال يتخلَّله اأي حي�ض.

�أعر��ص جانبية �أخرى للعالج �لهرموني �لبديل

�لنزيف

اإن لم تخ�صعي لعملية ا�صتئ�صال للرحم، ف�صتحتاجين اإلى تناول 

البروجي�صتوجين ب�صورة دورية تاأخذينه في جرعات في �صكل اأقرا�ض 

البروجي�صتوجين  ت�صتخدمين  كنت  اإن  واأما  �صهر.  كّل  ل�صقات  اأو 

جرعة  نهاية  في  يبداأ  »الحي�ض«  االن�صحابي  النزيف  فاإن  الدوري، 

البروجي�صتوجين.

ا�صتخدام  تاريخ  حول  ب�صجل  تحتفظي  اأن  المهم  ومن 

البروجي�صتوجين وتاريخ بدء الحي�ض. فاإن كان النزيف يبداأ في وقت 

غير  ب�صكل  نزفِت  اإن  اأو  البروجي�صتوجين،  جرعة  تناول  من  مبكر 

متوقع في اأوقات اأخرى من ال�صهر، فعليك اإبالغ الطبيب.

العالج  تلقي  من  االأولى  القليلة  االأ�صهر  في  االأمر  هذا  وي�صيع 

تلقي  بعد  االعتيادي  غير  النزيف  بداأ  اإن  ولكن  البديل،  الهرموني 

العالج الهرموني البديل ل�صتة اأ�صهر اأو اأكثر، فيجب اأن يحدد الطبيب 

اأ�صباب ذلك.

�لتحقق من �لنزيف �لم�شبوه

نوع  اأو  مدة  اأو  وقت  اأو  الجرعة  تغيير  اإلى  ت�صطرين  قد 

كان  اإذا  مّما  التحقق  في  الطبيب  �صيرغب  ولكن  البروجي�صتوجين، 

البروجي�صتوجين يوؤمن لك الوقاية المالئمة من التغيرات ال�صرطانية 

التي قد تطراأ في الرحم.
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�شورة فوق �شوتية عبر �لمهبل

في  �صغير  مج�ض  اإدخال  المهبل،  عبر  ال�صوتية  فوق  ال�صورة  فح�ض  في  يتم 

المهبل، في حين تعطي الموجات فوق ال�صوتية �صورة للرحم والمبي�صين.

�صورة فوق �صوتية عبر المهبل

من  واحدة  المهبل  عبر  �صوتية  فوق  ل�صورة  الخ�صوع  ُيعّد 

الخطوات االأولى التي يعتمدها الطبيب بعد الفح�ض اليدوي الداخلي 

في العديد من عيادات الطّب الن�صائي.

فوق  الموجات  وتعطي  المهبل  في  �صغير  مج�ض  اإدخال  يتم 

ال�صورة  ا�صتخدام  يمكن  كما  والمبي�صين.  للرحم  �صورة  ال�صوتية 

الحميدة  ال�صائعة  االأ�صباب  ولتحديد  الرحم  بطانة  �صماكة  لقيا�ض 

نادرة  حاالت  وفي  البولب.  اأو  الرحمية  االألياف  وجود  مثل  للنزيف، 

يكون �صرطان بطانة الرحم هو �صبب حدوث النزيف.

خزعة من بطانة الرحم

ياأخذ بع�ض االأطباء خزعة من بطانة الرحم، وي�صمل ذلك اأخذ 

عينة �صغيرة من بطانة الرحم. ويمكن القيام بذلك في الم�صت�صفى 

من دون اال�صطرار اإلى ا�صتخدام مخدر، تغادر المري�صة العيادة بعد 

ذلك مبا�صرة.

�صورة للمبي�صين

مج�ض

رحم

مبي�صان
مهبل

�صا�صة لل�صورة فوق ال�صوتية

االأعرا�ض الجانبية للعالج الهرموني البديل
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خزعة من بطانة �لرحم

خالل خزعة بطانة الرحم، يتم اأخذ عينة �صغيرة من بطانة الرحم

ُتدخل بكرة مجوفة من خالل عنق 

الرحم نحو الرحم

موقع

بطانة الرحم

الرحم

بكرة 

مجوفة

مهبل

عينة من الن�صيج تر�صل الإجراء 

فح�ض مخبري
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يتم  ثم  الرحم،  نحو  الرحم  عنق  عبر  مجوفة  بكرة  اإدخال  يتم 

ا�صتخراج عينة �صغيرة من الن�صيج من بطانة الرحم. وقد ت�صعرين 

اأن  الطبيعي  ومن  ب�صرعة.  عادة  يزول  ذلك  ولكن  االألم،  ببع�ض 

تالحظي وجود بع�ض البقع في اليوم التالي.

التنظير الرحمي

دون  من  رحميًا  تنظيرًا  تجري  اأن  الم�صت�صفيات  لمعظم  يمكن 

هذه  اأن  من  الرغم  وعلى  الم�صت�صفى.  دخول  اإلى  المري�صة  حاجة 

التقنية تمّكن الطبيب من النظر مبا�صرة اإلى بطانة الرحم، اإال اأنها 

ت�صتغرق وقتًا اأكثر من الخزعة وال�صورة فوق ال�صوتية عبر المهبل.

�لتنظير �لرحمي

يمّكن التنظير الرحمي الطبيب من النظر مبا�صرة اإلى بطانة الرحم، ويمكنه 

اأن ياأخذ اأي�صًا عينات من بطانة الرحم.

ي�صخم الرحم بوا�صطة الماء 

الرحمالمالح وثاني اأك�صيد الكربون 

المهبل

�صا�صة 

منظار رحمي

موقع

االأعرا�ض الجانبية للعالج الهرموني البديل
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�لتحقق من �أ�شباب �لنزيف

قد يكون النزيف غير المتوقع دلياًل على وجود م�صكلة كامنة 

تحتاج اإلى عالج محدد، ويتم التحقق منها من خالل واحدة من 

التقنيات التالية:

�لتخدير�لتقنية

• عينة 	 اأخذ  الرحم:  بطانة  خزعة من 

بكرة  با�صتخدام  الرحم  عنق  من 

مجوفة �صغيرة

كال

• عبر 	 �صوتية  فوق  موجات  �صورة 

في  �صغير  مج�ّض  اإدخال  المهبل: 

المهبل روؤية الرحم والمبي�صين

كال

• اإلى 	 كاميرا  اإدخال  رحمي:  تنظير 

عينات  واأخذ  البطانة  لروؤية  الرحم 

مبا�صرة من الن�صيج

اأحيانًا

اإلى  و�صوء  فيديو  كاميرا  يحمل  نحيل  طويل  �صلك  اإدخال  يتم 

الرحم الذي ُي�صّخم قلياًل عبر �صخ غاز ثاني اأك�صيد الكربون والماء 

كما  الرحم.  بطانة  على  نظرة  اإلقاء  من  الطبيب  يمّكن  ما  المالح، 

وي�صاعد  العينات.  الأخذ  ال�صلك  عبر  �صغير  مق�ّض  اإدخال  يمكن 

التخدير المو�صعي في التخفيف من االزعاج الذي قد يحدث ب�صبب 

هذا االإجراء. 

وي�صتطيع معظم الن�صاء اأن ينه�صن على الفور ويعاودن ن�صاطاتهن 

الطبيعية، على الرغم من اأنهن قد ي�صعر ببع�ض الت�صنجات، ويلحظن 

وجود بع�ض الدم ليوم اأو يومين.
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�كت�شاب �لوزن

اأن العالج الهرموني البديل �صيزيد  الن�صاء من  تقلق الكثير من 

من وزنهن، غير اأن الدرا�صات تفيد باأن م�صتخدمات العالج الهرموني 

البديل غالبًا ما يك�صبن وزنًا اأقل من الن�صاء االأخريات ما بعد انقطاع 

الطمث. من جهة اأخرى، قد تعاني بع�ض الن�صاء من الح�صا�صية تجاه 

االأ�صتروجين الفموي، ما يوؤدي اإلى احتبا�ض ال�صوائل لديهم فيك�صبن 

المزيد من الوزن. ويمكن لتغيير الجرعة اأو تغيير طريقة الح�صول 

على الهرمون اأن يحّل الم�صكلة.

�آلم �لر�أ�ص

ال�صقيقة  بحدوث  يت�صبب  اأن  االأ�صتروجين  معدالت  لتقّلب  يمكن 

الهرموني  العالج  تلقي  عند  �صائعة  التقلبات  وهذه  الراأ�ض.  واآالم 

البديل عبر الفم. ويمكن ال�صتعمال و�صيلة اأخرى )الل�صقات مثاًل( 

اأن يحّل هذه الم�صكلة.

االأعرا�ض الجانبية للعالج الهرموني البديل
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�لنقاط �لأ�شا�شية

االأعرا�ض الجانبية �صائعة عند البدء بتلقي العالج الهرموني  �

االأ�صهر  اأو  ال�صهرين  في  كّلها  تزول  ما  غالبًا  ولكنها  البديل، 

الثالثة االأولى

مع  � االأمر  مناق�صة  فعليك  الجانبية،  االأعرا�ض  ا�صتمرت  اإن 

الطبيب لوجود �صبل مختلفة للحّد منها

غالبًا ما يمكن التخل�ض من االأعرا�ض الجانبية بتغيير جرعة  �

العالج الهرموني البديل اأو نوعه

اأن تبقي على  � يمكنك تخفيف جرعة البروجي�صتوجين ب�صرط 

كمية كافية للوقاية من �صرطان بطانة الرحم

يمكن لتلقي العالج الهرموني البديل بو�صيلة اأخرى اأن يخفف  �

ا�صتخدام  من  االنتقال  مثل  الجانبية،  االأعرا�ض  حدوث  من 

االأقرا�ض اإلى ا�صتخدام الل�صقات

غير  � نزيف  اأي  من  تعانين  كنت  اإن  الطبية  اال�صت�صارة  اطلبي 

اعتيادي
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العالج الهرموني البديل: 
من يستطيع استخدامه 

ومن ال يستطيع؟

من ي�شتطيع تلقي �لعالج �لهرموني �لبديل؟

العالج  ا�صتعمال  من  المراأة  تمنع  التي  الظروف  بع�ض  توجد 

الهرموني البديل، ولكن ت�صيع ثمة معلومات خاطئة قد تدفع ببع�ض 

الن�صاء اإلى االعتقاد اأنهن ال ي�صتطعن ا�صتعماله.

ا�صتعمال  التالية  الم�صاكل  من  يعانين  اللواتي  للن�صاء  ويمكن 

العالج الهرموني البديل، على الرغم من اأن بع�صهن قد يحتجن اإلى 

اإ�صراف خا�ض:

• �صرطان عنق الرحم	

• الداء البطني )ي�صتح�صن عدم ا�صتخدام و�صائل غير فموية(	

• داء كرون )ي�صتح�صن عدم ا�صتخدام و�صائل غير فموية(	

• ال�صكري	

• ال�صرع	

• ارتفاع �صغط الدم )ي�صتح�صن عدم ا�صتخدام و�صائل غير فموية(	

• ارتفاع الكول�صتيرول )و�صيلة الح�صول مرتبطة بو�صع الدهون(	

• ف�صل كلوي	

• ا�صتخدام و�صائل غير 	 الكبد )ي�صتح�صن عدم  مر�ض طفيف في 

فموية(
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• ورم ميالنيني خبيث	

• ال�صقيقة )ي�صتح�صن عدم ا�صتخدام و�صائل غير فموية(	

• �صرطان المبي�ض	

• داء باركين�صون	

• التهاب المفا�صل الروماتيزمي 	

• مر�ض الغدة الدرية 	

• مر�ض في �صمام القلب	

متى علّي �لحذر عند تلقي �لعالج �لهرموني �لبديل؟

كتل حميدة في �لثدي

 ال توجد اأدلة مقنعة تفيد باأن الكتل الحميدة في الثدي تزيد من 

خطر اإ�صابة الن�صاء اللواتي يتلقين العالج الهرموني البديل ب�صرطان 

الثدي. فاإن كانت المراأة تعاني من وجود كتل في الثدي، فيجب اأن 

للتاأكد  البديل  الهرموني  العالج  بتلقي  البدء  قبل  للفح�ض  تخ�صع 

الفحو�صات  باإجراء  اال�صتمرار  لي�صت �صرطانية. كما يجب  اأنها  من 

بانتظام بعد البدء بالعالج.

�لنتباذ �لبطاني �لرحمي

غير  مواقع  في  بالرحم  يحيط  الذي  الن�صيج  يتواجد  قد  اأحيانًا 

طبيعية مثل الم�صتقيم اأو ال�صّرة. وفيما تت�صاقط البطانة في كّل �صهر 

خالل الحي�ض، تنزف تلك المواقع االأخرى اأي�صًا ما ي�صبب كثيرًا من 

االألم وحي�صًا كثيفًا. وتعرف هذه الحالة باالنتباذ البطاني الرحمي، 

فيحّفزها االأ�صتروجين وتتح�صن مع حلول انقطاع الطمث.

تن�صيط  يعيد  اأن  البديل  الهرموني  للعالج  اأحيانًا  يمكن  كما 

االإ�صابة باالنتباذ البطاني الرحمي، لذا اإن عانيت من هذه الم�صكلة 

الجماع  عند  االألم  وخ�صو�صًا  االأعرا�ض،  مراقبة  فعليك  قبل،  من 

والنزيف الثقيل غير المنتظم.

حتى اإن �صبق اأن خ�صعت لعملية ا�صتئ�صال للرحم، ف�صين�صحك بع�ض 

االأطباء بموا�صلة ا�صتخدام البروجي�صتوجين للحوؤول دون عودة االنتباذ 

البطاني الرحمي، ذلك اأن بطانة الرحم ال تنمو بوجود البروجي�صتوجين.
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االألياف الرحمية )نمّو غير �صرطاني في ع�صلة الرحم( �صائعة 

جدًا. وهي ح�صا�صة من االأ�صتروجين، لذا فهي غالبًا ما تنمو خالل 

بعد  وتتقل�ض  الج�صم،  في  االأ�صتروجين  م�صتوى  يزداد  حين  الحمل 

انقطاع الطمث. ولذلك قد تكبر االألياف الرحمية عند تلقي العالج 

الهرموني البديل، ما ي�صبب نزيفًا ان�صحابيًا ثقياًل.

يحّد  اأن  البروجي�صتوجين  ا�صتخدام  في  لال�صتمرار  يمكن  كما 

من نمّو حجم االألياف الرحمية. وي�صتخدم في بع�ض االأحيان جهاز 

داخل الرحم يحتوي على الليفونورجي�صتريل )مراجعة ال�صفحة 88( 

لمعالجتها.

�لح�شاة �ل�شفر�وية

ا�صتخدام  مناق�صة  فعليك  �صفراوية  تعانين من ح�صاة  كنت  اإن 

العالج الهرموني البديل مع طبيبك الأن الح�صاة قد تكبر، خ�صو�صًا 

الح�صاة  مع  م�صاكل  واجهت  فاإن  الفم.  عبر  العالج  ا�صتعملت  اإن 

ال�صفراوية من قبل، فيقترح بع�ض االأطباء اأن ت�صتخدمي الل�صقات 

اأو الزرع بداًل من االأقرا�ض لتخفيف كمية االأ�صتروجين الذي يعبر اإلى 

الكبد. ومن االآمن تلقي العالج الهرموني البديل اإن خ�صعت لعملية 

الإزالة الح�صاة.

ت�شلب �لأذن �لو�شطى

ت�صلب االأذن الو�صطى �صبب وراثي لفقدان ال�صمع ينجم عن نمّو 

ب�صكل  العمل  من  االأذن  في  ال�صغيرة  العظام  تمنع  اإ�صافية  عظمة 

مالئم. ويمكن اأن تتدهور الحالة ب�صرعة في خالل الحمل، ما ي�صير 

اإلى ارتباطه باالأ�صتروجين. وقد يكون للعالج الهرموني البديل االأثر 

عينه، لذا يتعين طلب ن�صيحة الطبيب قبل البدء بالعالج.

من يجب �أل ي�شتخدم �لعالج �لهرموني �لبديل؟

�شرطان �لثدي

من  ح�صا�ض  اأحدهما   - الثدي  �صرطان  من  نوعان  يوجد 

العالج الهرموني البديل: من ي�صتطيع ا�صتخدامه ومن ال ي�صتطيع؟
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ب�صكل  خ�صعت  اأن  �صبق  فاإن  منه.  ح�صا�ض  غير  واآخر  االأ�صتروجين 

فقد  باالأ�صتروجين،  المرتبط  غير  الثدي  �صرطان  من  لعالج  ناجح 

اإن كان  البديل، خ�صو�صًا  الهرموني  العالج  تلقي  قادرة على  تبقين 

من  التخل�ض  اإلى  حاجتك  مثل  بذلك،  للقيام  محدد  �صبب  لديك 

الهبات ال�صاخنة. ولكن يجب اأن تخ�صعي لرقابة طبيب عن كثب. كما 

يمكن حتى للن�صاء اللواتي يعانين من �صرطان مرتبط باالأ�صتروجين 

ا�صتخدام االأ�صتروجين المهبلي لمعالجة االأعرا�ض المو�صعية.

�شرطان بطانة �لرحم

بطانة  �صرطان  من  يعانين  اللواتي  الن�صاء  جميع  معالجة  يمكن 

الرحم من خالل عملية ا�صتئ�صال للرحم. وقد ت�صاب بع�ض الن�صاء، 

ال  قد  خفيفة  طمث  انقطاع  باأعرا�ض  بنجاح،  للعملية  الخ�صوع  بعد 

ت�صتجيب دائمًا اإلى العالج الهرموني. فاإن اأ�صيبت امراأة لديها تاريخ 

الهرموني  العالج  تلقي  تتطلب  باأعرا�ض  الرحم  بطانة  �صرطان  مع 

البديل، فقد يتم و�صفه لها. ولكن بما اأن �صرطان بطانة الرحم يرتبط 

البروجي�صتوجين،  تناول  االأطباء  معظم  في�صف  باالأ�صتروجين، 

باالإ�صافة اإلى االأ�صتروجين بهدف الحّد من عودته.

مر�ٌص حاّد في �لكبد

تعانين من  اإن كنت  البديل  الهرموني  العالج  ت�صتعملي  اأال  يجب 

اليرقان الناتج عن مر�ض حاد في الكبد. ذلك اأن الكبد يفتت معظم 

االأ�صتروجين، خ�صو�صًا اإن تم تناوله فمويًا، ما يزيد قدرة االأي�ض. وال 

ي�صبب ذلك م�صكلة بالن�صبة اإلى الكبد ال�صليم، ولكن قد ال يقدر الكبد 

المت�صرر على تحمل المجهود االإ�صافي. 

واإن �صفيت من اليرقان وعاد كبدك اإلى العمل ب�صكل طبيعي فال 

البديل.  اإلى ا�صتعمال العالج الهرموني  العودة  يوجد ما يمنعك من 

ويو�صى با�صتخدام و�صائل غير فموية مثل الل�صقات والزرع الأن معداًل 

اأقل من الهرمون ي�صل اإلى الكبد.
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خثر�ت دموية )خثار وريدي(

يتعلق  ا�صطراب  اأو  جيني  مر�ض  عن  الوريدي  الخثار  ينتج  قد 

دون عمر  عائلتك عانى من خثرات  اأحد من  كان  واإن  الدم.  بتخثر 

الـ45، فقد يكون من ال�صروري اأن تخ�صعي لفحو�ض للتاأكد من عدم 

وجود خثار اأو مر�ض غير ظاهر، قبل البدء بتلقي العالج الهرموني 

البديل.

�لنوبات �لقلبية و�ل�شكتات

ال ين�صح بتلقي العالج الهرموني البديل للحّد من النوبات القلبية 

�صبت بها. ولكن اإن كان لك تاريخ مع اأي من 
ُ
وال�صكتات اإن �صبق اأن اأ

الهرموني  العالج  بتلقي  الطبيب  ين�صحك  فقد  االإ�صابتين،  هاتين 

عر�صة  وكنت  طمث  انقطاع  اأعرا�ض  من  تعانين  كنت  اإن  البديل 

واأنت  �صكتة  اأو  قلبية  باأزمة  �صبت 
ُ
اأ واإن  العظام.  به�صا�صة  لالإ�صابة 

ي�صكل ذلك �صببًا لالإقالع  البديل، وال  الهرموني  العالج  ت�صتخدمين 

عنه.

�لحمل

�صّن  من  المراأة  اقتراب  مع  الخ�صوبة  تراجع  من  الرغم  على 

الياأ�ض، اإال اأن الحمل يظّل ممكنًا. 

يجب اأن تعلمي اأن معظم العالجات ببدائل الهرمون لي�صت مانعة 

للحمل، والن�صاء اللواتي اكت�صفن حملهن خالل ا�صتخدامهن العالج 

الهرموني البديل يجب اأال يقلقن من اأن يوؤثر ذلك على نتيجة الحمل. 

ولكن جدير بالذكر اأن االإجها�ض اأكثر �صيوعًا لدى الن�صاء االأكبر �صنًا 

الأ�صباب اأخرى.

نزيف مهبلي لم يتم ت�شخي�شه

نزيف  على  لل�صيطرة  البديل  الهرموني  العالج  تلقي  عدم  يجب 

غير اعتيادي اإلى حين تقييم �صبب النزيف. ذلك اأن العالج البديل 

للهرمون بحّد ذاته قد يوؤدي اإلى حدوث نزيف مفاجئ، ويخفي م�صكلة 

كامنة قد تحتاج اإلى تلقي عالج.

العالج الهرموني البديل: من ي�صتطيع ا�صتخدامه ومن ال ي�صتطيع؟
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�لنقاط �لأ�شا�شية

بع�ض الن�صاء ال ي�صتطعن تلقي العالج الهرموني البديل الأ�صباب  �

طبية

تعانين من  � اإن كنت  البديل  الهرموني  العالج  بتلقي  ين�صح  ال 

�صرطان ثدي مرتبط باالأ�صتروجين مثل �صرطان بطانة الرحم 

اأو �صرطان الثدي المت�صل باالأ�صتروجين

�صبت  �
ُ
يجب اأال ت�صتخدمي العالج الهرموني البديل اإن �صبق اأن اأ

بخثار وريدي، مر�ض كبدي اأو نزيف مهبلي غير مبرر.
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التحكم باألعراض 
من دون تلقي العالج 

الهرموني البديل 

»القاعدة  هو  البديل  الهرموني  العالج  اأن  من  الرغم  على 

 %  80 الذهبية« للتحكم باأعرا�ض انقطاع الطمث ويخل�ض من نحو 

من الهبات ال�صاخنة، اإال اأنه قد ال يالئم جميع الن�صاء، فبع�صهن ال 

يحتجن اإليه، ومنهن من ال يقدرن على ا�صتعماله، واأخريات ال يرغبن 

ال  اللواتي  اأولئك  خا�صة  الن�صاء،  من  كثير  يجد  وقد  ا�صتعماله.  في 

يعانين من اأعرا�ض حادة، الخيارات اأدناه مالئمة.

من  عالجية  و�شائل  با�شتخد�م  �ل�شاخنة  بالهبات  �لتحكم 

دون و�شفة طبية

و�صفة  اإلى  تحتاج  ال  عالجية  و�صائل  الن�صاء  من  كثير  ي�صتخدم 

طبية للتخل�ض من الهبات ال�صاخنة مثل الـ»اإيزوفالفون«، كما ي�صيع 

ا�صتخدام ح�صي�صة المالك ال�صينية وزيت زهرة الم�صاء والفيتامين 

البروجي�صترون  وكريمات  والعرق�صو�ض  الجن�صنغ  ونبات  »هـ« 

الغذائية، لذا فهي ال  المكمالت  الطبيعية. وتدخل بمجملها في فئة 

التجارية  المحال  في  ُتباع  اأن  ويمكن  العقاقير،  مثل  للرقابة  تخ�صع 

اأن  كما  وفعاليتها.  �صالمتها  يوؤكد  دليل  اأي  دون  من  وال�صيدليات 

المعلومات حول تفاعلها مع العقاقير التي ي�صفها الطبيب محدودة 

وقد يكون لها اأعرا�ض جانبية خطرة.
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�إيزوفالفون

وُيعرف  المتواجدة  النباتية  االأ�صتروجينيات  من  هو 

فول  هما  لالإيزوفالفون  ال�صائعان  والم�صدران  بـ»فيتواأ�صتروجين«. 

اأن تت�صبب هذه  ال�صويا والنفل )البر�صيم( االأحمر. ويعتبر احتمال 

جدًا،  محدود  خطرة  جانبية  اأعرا�ض  اأو  ت�صمم  بحدوث  النباتات 

ولكن ب�صبب اآثارها الهرمونية المحتملة، يجب اأال ت�صتخدمها الن�صاء 

اللواتي يتميزن بتاريخ مع �صرطان الثدي. 

وعلى الرغم من اأن التجارب العيادية اأظهرت قدرة االإيزوفالفون 

اأن االأقرا�ض الوهمية كانت  اإال  على التخفيف من الهبات ال�صاخنة، 

فّعالة بالقدر نف�صه.

�لكوهو�ص �لأ�شود

جري العديد من الدرا�صات على جذور ع�صب الكوهو�ض االأ�صود، 
ُ
اأ

وجرعات  تركيبات  ا�صتخدمت  فقد  فعاليتها.  في  تفاوتًا  اأظهرت 

وعلى  النتائج.  مقارنة  ال�صعب  من  جعل  ما  درا�صة،  كّل  في  مختلفة 

الرغم من �صعبية هذه الو�صفة، اإال اأن االخت�صا�صيين ال يو�صون بها 

ب�صبب ظهور تقارير تتناول االآثار ال�صاّمة للكوهو�ض االأ�صود على الكبد.

ح�شي�شة �لمالك �ل�شينية

التقليدي  ال�صيني  الطّب  في  �صائع  ب�صكل  الع�صبة  ت�صتخدم هذه 

لمعالجة الم�صاكل الن�صائية. غير اأن الدرا�صات لم تظهر فائدة كبيرة 

للع�صبة في معالجة الهبات ال�صاخنة. وعلى الن�صاء اللواتي ي�صتخدمن 

الوارفارين عدم اللجوء اإلى هذه الع�صبة.

زيت زهرة �لم�شاء

اأن  اإال  الثديين،  في  الوخز  معالجة  في  فعاليته  من  الرغم  على 

الم�صاء  زهرة  زيت  من  كبيرة  جرعة  حتى  اأن  اأظهرت  الدرا�صات 

)2 غرام يوميًا( ال تفيد في التخل�ض من الهبات ال�صاخنة. وت�صمل 

االأعرا�ض الجانبية لتناولها الغثيان واالإ�صهال.
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�لفيتامين »هـ«

لم تظهر الدرا�صات التي ا�صتخدمت فيها جرعات ت�صل اإلى 400 

وحدة عالمية من الفيتامين »هـ« مرتين في اليوم اأي اأثر على الهبات 

ال�صاخنة. علمًا اأن االأعرا�ض الجانبية قليلة وغير خطرة.

جين�شينغ

من  للحّد  الجين�صينغ  ا�صتخدام  من  فائدة  الدرا�صات  تظهر  لم 

حدوث الهبات ال�صاخنة. ويمكن لهذه النبتة اأن تتفاعل ب�صكل �صلبي 

مع مثبطات اأك�صيداز اأحادي االأمين لمعالجة االكتئاب ومع م�صادات 

التخثر مثل االأ�صبرين والوارفارين.

�لعرق�شو�ص

الم�صتح�صرات  من  العديد  في  العرق�صو�ض  نبتة  جذور  ت�صتخدم 

درا�صات  توجد  ولكن ال  الطمث.  انقطاع  اأعرا�ض  لمعالجة  ال�صينية 

ي�صتخدمن  اللواتي  الن�صاء  على  ويجب  فعاليتها.  اأو  �صالمتها  تظهر 

احتبا�ض  ي�صبب  قد  الأنه  العرق�صو�ض  اإلى  اللجوء  عدم  للبول  مدرًا 

ال�صوائل وارتفاع �صغط الدم.

كريم �لبروج�شترون �لطبيعي

ي�صنع البروج�صترون من خالل عملية كيميائية من نباتات مثل 

ال�صويا والبطاطا الحلوة. تحتوي بع�ض المنتجات على بروجي�صترون 

ال يمكن تمييزه عن البروجي�صترون الطبيعي في ج�صم المراأة. واأّما 

البع�ض االآخر فيحتوي على نذائر بروجي�صترون موجودة في النبات 

ال تعمل لدى الب�صر الأنه ال يمكن تحويلها اإلى بروجي�صترون. وبما اأنه 

ماهية  معرفة  فيتعذر  غذائية،  كمكمالت  المنتجات  هذه  اإلى  ينظر 

كّل منها.

على الرغم من اأن كريمات البروجي�صترون المختلطة مع الفيتامين 

اإال  ال�صاخنة،  الهبات  على  اإيجابية  مفاعيل  اأظهرت  فيرا  واألوه  »هـ« 

وال  المنتظمة.  غير  الهرمونية  العالجات  حول  حقيقي  قلق  ثّمة  اأنه 

ا�صتعمال  االأ�صتروجين  ببدائل  العالج  يتلقين  اللواتي  للن�صاء  يمكن 

التحكم باالأعرا�ض من دون تلقي العالج الهرموني البديل 
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لهن  المو�صوف  البروجي�صتوجين  من  بداًل  البروج�صترون  كريمات 

)البروج�صترون ال�صناعي( الأنه قد ال يحمي بطانة الرحم.

بو�شفات  �لعقاقير  با�شتخد�م  �ل�شاخنة  �لهبات  تخفيف 

طبية من دون �لعالج �لهرموني

والهرمونات  االأدوية  غير  و�صائل  ا�صتخدام  الن�صاء  بع�ض  يف�صل 

لل�صيطرة على الهبات ال�صاخنة، وت�صمل الخيارات الع�صبية والمثلية، 

غير  الو�صفات  عن  الطبيب  ت�صاأل  اأن  المراأة  فعلى  تنجح  لم  واإن 

الهرمونية المالئمة لها.

مثبطات �ل�شيروتونين

بالمزاج  التحكم  الدماغ مهم في  ناقل ع�صبي في  ال�صيروتونين 

ا�صترداد  مثبطات  اإن  والنوم.  والحرارة  وال�صبع  والجوع  وال�صلوك 

ال�صيروتونين االنتقائية )SSRI( مرخ�صة لمعالجة االكتئاب.

 SSRI وينتج االكتئاب عن انخفا�ض معدالت ال�صيروتونينمن �صاأن

اأن ترفع تلك المعدالت. وقد اأظهرت الدرا�صات اأن جرعات �صغيرة 

SSRI تفيد اأي�صًا في التخل�ض من مجموعة اأخرى من الم�صاكل  من 

ال�صاخنة.  والهّبات  وال�صقيقة  المزمنة  االآالم  التخفيف من  بما فيها 

واالأنواع االأكثر �صيوعًا في معالجة الهبات ال�صاخنة هي فينالفاك�صين 

)بروزاك(.  وفليوك�صيتين  )�صروك�صات(  وباروك�صيتين  )اإيفيك�صور( 

بن�صبة  ال�صاخنة  الهبات  تخفيف  ت�صاهم في  اأنها  التجارب  واأظهرت 

اإال  الفور،  على  تتح�صن  قد  االأعرا�ض  اأن  من  الرغم  وعلى   .%  60

اأ�صابيع. واأما االآثار   8 اأن تحقيق االإفادة المطلوبة قد ي�صتغرق حتى 

الجانبية االأكثر �صيوعًا فهي فقدان الوزن وفقدان الرغبة الجن�صية.

جابابنتين

ولكنه  ال�صرع،  مر�ض  من  للتداوي  مرّخ�ض  العقار  هذا  اإن 

يخفف  اأن  وبمقدوره  المزمنة،  االآالم  تخفيف  في  اأي�صًا  ي�صتخدم 

الدوار  الجانبية  اأعرا�صه  وت�صمل  الن�صف.  اإلى  ال�صاخنة  الهّبات 

الحمو�صة  م�صادات  اأن  وبما  واالإرهاق.  ال�صوائل  واحتبا�ض 
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)الم�صتخدمة في ع�صر اله�صم( قد تخف�ض كميات الجابابنتين التي 

تدخل اإلى الج�صم، يجب تناول الجابابنتين بعد �صاعتين على االأقل 

من ا�صتخدام م�صاد الحمو�صة.

كلونيدين

تم تطوير هذا العقار في المرحلة االأولى لمعالجة ارتفاع �صغط 

اأقل  ولكنه  المعتدلة،  ال�صاخنة  الهبات  الدم، وهو قادر على تخفيف 

واالكتئاب  واالإم�صاك  الدوار  اأن  والغابابينتين. كما   SSRI فعالية من 

من االأعرا�ض الجانبية ال�صائعة.

هرمونية  عالجات  با�شتخد�م  �ل�شاخنة  �لهبات  تخفيف 

بو�شفة طبية ولكن لي�شت عالجات ببد�ئل �لهرمون

مو�نع حمل فموية )مر�جعة �ل�شفحة 132(

االأ�صتروجين  على  تحتوي  التي  الممتزجة  الحمل  موانع  تكبح 

ال�صناعي  والبروج�صترون  )اإثينيلي�صتراديول(  ال�صناعي 

)بروجي�صتوجين( االإبا�صة. ويمكن للن�صاء غير المدخنات ا�صتخدام 

جرعات �صغيرة من موانع الحمل حتى وقت انقطاع الطمث. كما اأنها 

تمنع الحمل وتقي من الهبات ال�صاخنة، ولكنها تحتوي على كمية من 

البديل.  الهرموني  العالج  في  الموجودة  تلك  من  اأكبر  الهرمونات 

وهذا يعني اأن خطر االإ�صابة بخثار دموي اأكبر من عدم تلقي العالج 

الهرموني البديل، ولكن فوائدها خ�صو�صًا في ما يتعلق في تخفيف 

الحي�ض، تجعل من موانع الحمل خيارًا منا�صبًا لبع�ض الن�صاء.

�لبروجي�شتوجين )مر�جعة �ل�شفحات 134-132(

مع  البروجي�صتوجين  ا�صتخدام  يتم  اأنه  من  الرغم  على 

االأ�صتروجين كجزء من العالج الهرموني البديل، اإال اأن جرعة كبيرة 

من البروجي�صتوجين قد تكون مفيدة وحدها. فيمكن تلقي حقن ديبو 

ميدروك�صيبروجي�صترون اأ�صيتات DMPA )ديبو- بروفيرا( كّل ثالثة 

اأ�صهر لمنع حدوث الحمل.

وقد ت�صمل االأعرا�ض الجانبية اكت�صاب الوزن وحدوث نزيف غير 

التحكم باالأعرا�ض من دون تلقي العالج الهرموني البديل 
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منتظم. كما يثار بع�ض الجدل حول اآثار DMPA على كثافة العظام.

اليوم(  في  ملغرام   20( ميدروك�صيبروجي�صترون  اأقرا�ض  ُتعّد 

اأ�صابيع  �صّتة  ت�صتغرق  وقد  المنتظم،  غير  النزيف  وتقلل  جدًا  فّعالة 

ثاٍن  بروجي�صتوجين  قر�ض  تناول  اأن  كما  االأق�صى.  مفعولها  لتبلغ 

)ميجي�صترول اأ�صيتات( 20 ملغرام مرتين في اليوم فّعال اأي�صًا.

�لنقاط �لأ�شا�شية

انقطاع  � اأعرا�ض  معالجة  في  فّعال  البديل  الهرموني  العالج 

الطمث

االأدلة قليلة جدًا التي تثبت اأن المكمالت الغذائية والو�صفات  �

الع�صبية اأكثر فعالية من العالجات الوهمية

ا�صتعمال  � على  القادرات  غير  اأو  الراغبات  غير  للن�صاء  يمكن 

الفينالفاك�صين،  اإلى  اللجوء  البديل،  الهرموني  العالج 

غير  وخيارات  الغابابينتين  الفليوك�صيتين،  الباروك�صيتين، 

هرمونية تتوفر بموجب و�صفة طبية
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وسائل منع الحمل في 
مرحلة انقطاع الطمث

هل �أحتاج �إلى ��شتخد�م و�شائل منع �لحمل؟

تفتر�ض الن�صاء اللواتي يقتربن من انقطاع الطمث اأنهن لم يعدن 

بحاجة اإلى ا�صتخدام و�صائل لمنع الحمل، وهذه فكرة خاطئة. 

�صحيح اأن خ�صوبة امراأة في االأربعينيات من العمر تقّل بحوالى 

وتكون  عمرها  من  الع�صرينيات  في  امراأة  خ�صوبة  من  الن�صف 

بوي�صاتها في و�صع اأ�صواأ، ف�صاًل عن اأن االإبا�صة عندها غير منتظمة 

حتى تتوقف نهائيًا بانقطاع الطمث، ولكن على الرغم من ذلك كّله، 

يظّل حدوث الحمل ممكنًا.

اإن لم ت�صتخدمي و�صائل منع الحمل وتوقف الحي�ض فجاأة، فقد 

تعتقدين اأنك بلغت انقطاع الطمث، ولكن قد تكونين حاماًل اأي�صًا. 

اأكبر  المولودين الأمهات  اأن كثيرًا من االأطفال  الرغم من  وعلى 

متالزمة  مثل  الجينية  ال�صوائب  اأن  اإال  جيدة،  ب�صحة  يكونون  �صنًا 

اأن  كما  �صّنًا.  اأكبر  االأم  كانت  حال  في  �صيوعًا  اأكثر  ت�صبح  داون 

الن�صاء  خطر االإجها�ض والخطر على �صحة االأم والطفل تزيد لدى 
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المتقدمات في ال�صّن. لذا فو�صائل منع الحمل قد تكون مهمة المراأة 

في االأربعينيات من عمرها بقدر اأهميتها بالن�صبة اإلى امراأة في �صّن 

المراهقة اأو في الع�صرينيات من العمر.

�صهرًا  لـ12  الحمل  منع  و�صائل  ا�صتخدام  في  اال�صتمرار  يجب 

على االأقل بعد الحي�ض االأخير لدى المراأة التي تجاوزت الـ50 �صنة. 

وتن�صح الن�صاء اللواتي بلغن انقطاع الطمث مبكرًا موا�صلة ا�صتخدام 

و�صائل منع الحمل ل�صنتين على االأقل بعد الحي�ض االأخير.

و�شائل منع �لحمل �لهرمونية

و�شائل منع �لحمل �لهرمونية �لممتزجة

منع  )حبوب   COC الممتزجة  الهرمونية  الحمل  منع  و�صائل 

الحمل( ول�صقات منع الحمل وحلقة المهبل لمنع الحمل تحتوي كّلها 

على االأ�صتروجين ال�صناعي وعلى البروجي�صتوجين. وهي تعمل من 

خالل كبح االإبا�صة.

من  اأي�صًا  تخفف  فهي  الحمل،  منع  في  مفعولها  اإلى  وباالإ�صافة 

المتمتعات  المدخنات  غير  للن�صاء  ويمكن  الطمث  انقطاع  اأعرا�ض 

ب�صحة جيدة اأن ي�صتعملن موانع حمل هرمونية ممتزجة حتى ما بعد 

�صنة اإلى �صنتين من انقطاع الطمث. وعلى الرغم من اأن االأ�صتروجين 

مقارنته  يجب  اأنه  اإال  الدموية  التخثرات  خطر  من  يزيد  ال�صناعي 

بالمنافع ال�صحية المحتملة التي �صتح�صل عليها المراأة مع اقترابها 

من انقطاع الطمث، من بينها التخل�ض من اأعرا�ض ما قبل الحي�ض 

وجعل الحي�ض اأكثر انتظامًا واأقل األمًا. وتوجد بع�ض االأدلة التي ت�صير 

اإلى اأن لحبوب منع الحمل تاأثير اإيجابي على كثافة العظام.

و�شائل ت�شتخدم �لبروجي�شتوجين وحده

انقطاع  بعد  ما  البروجي�صتوجين  ا�صتخدام  اأن  من  الرغم  على 

ال  اأنه  اإال  الثدي،  ب�صرطان  االإ�صابة  خطر  بارتفاع  مرتبط  الطمث 

البروجي�صتوجين  ا�صتعمال  لدى  االأثر  هذا  وجود  على  دليل  يوجد 

قبل انقطاع الطمث. وميزة البروجي�صتوجين وحده على و�صائل منع 

الحمل الممتزجة هي اأن خطر الخثرات الدموية ال يرتفع مع االأولى. 



133

على  تحتوي  التي  الحمل  منع  و�صائل  من  اأنواع  عدة  توجد 

البروجي�صتوجين وحده. تعمل كّل منها بطريقة تختلف قلياًل عن االأخرى. 

ويمكن و�صف الو�صيلة القائمة على البروجي�صتوجين وحده اإلى الكثير من 

الن�صاء اللواتي هن عر�صة للخثرات الدموية غير القادرات على ا�صتعمال 

و�صائل منع الحمل الهرمونية الممتزجة، ومن بينهن المدخنات.

حبوب منع الحمل من البروجي�صتوجين وحده

اأي�صًا  والمعروفة   POP وحده  البروجي�صتوجين  حبة  توؤخذ 

من  �صغيرة جدًا  على جرعة  تحتوي  وهي  يوميًا  ال�صغرى«  بـ»الحبة 

فاإن  االإبا�صة،  تكبح  التي   COC العك�ض من  وعلى  البروجي�صتوجين. 

POP محدود على االإبا�صة، ويعمل من خالل تقوية مخاط عنق  اأثر 

الرحم ومنع ال�صائل المنوي من الو�صول اإلى الرحم. 

لدى الن�صاء فوق الـ35 �صنة، تكون حبوب POP فّعالة بقدر حبوب 

منع الحمل.

وبات اليوم يتوفر نوع جديد من POP، يعرف بـ»�صيرازيت« يكبح 

االإبا�صة بالفعل.

النزيف  احتمال   POP ا�صتخدام  في  االأ�صا�صية  الم�صكلة  وتبقى 

في  ولكن  الم�صتخدم.   POP نوع  بتغيير  حّلها  ويمكن  المنتظم،  غير 

المقابل قد تجد بع�ض الن�صاء اأن الحي�ض توقف ب�صكل كامل.

الحقن

ديبو  حقنه:  يمكن  الذي  البروجي�صتوجين  من  نوعان  يوجد 

بروفيرا(   - )ديبو   DMPA اأ�صيتات  ميدروك�صيبروجي�صترون 

ونوريثي�صتيرون اأ�صيتات )NETA: Noristerat(. وكما هي الحال في 

الحبوب الممتزجة، يعمل النوعان بكبح االإفراز ال�صهري لبوي�صة في 

في  الحقن  من  النوعين  توفير  على  اخت�صا�صي  وي�صرف  المبي�ض. 

12 اأ�صبوعًا، واأما   DMPA كّل  الع�صل، اأو في الردف، اأو في الذراع: 

التي  االأعرا�ض  من  التخفيف  للحقن  ويمكن  اأ�صابيع.   8 فكّل   NETA

ت�صبق انقطاع الطمث، كما تخفف من الحي�ض الثقيل والموؤلم. وقد 

ترتبط مع حدوث زيادة في الوزن ونزيف غير منتظم، على الرغم 

من اأنه يزول عادة مع ا�صتعمال الحقن المتوا�صل.

و�صائل منع الحمل في مرحلة انقطاع الطمث
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الزرع 

على  تحتوي  �صعر  دبو�ض  بحجم  واحدة  كب�صولة  هو  االإمبالنون 

كما  الطبيعية  ال�صهرية  الدورة  اإغالق  عبر  تعمل  البروجي�صتوجين. 

تفعل الحبة والحقن. فيحقن اخت�صا�صي مدرب في مجال ال�صحة 

ويبقى  الذراع.  اأعلى  من  الداخلي  الجزء  في  الجلد  تحت  الكب�صولة 

تدوم  فّعالة،  و�صيلة منع حمل  ولكنه  بعد زرعه،  لم�صه  ويمكن  مرئيًا 

حتى 3 �صنوات.

غير اأن هذه الطريقة غير مرخ�صة )ال�صفحة 150( للن�صاء فوق 

و�صيلة  اأنها  الطبيب  راأى  اإن  ا�صتخدامها  يمكنك  اأنه  مع  �صنة،  الـ40 

منا�صبة لك. ويمكن للزرع اأن يخفف الكثير من الم�صاكل المرتبطة 

والنزيف  الوزن  بزيادة  فترتبط  الرئي�صية  الم�صكلة  واأّما  بالحي�ض. 

غير المنتظم الذي قد يتكرر، ويمتد لفترة طويلة لدى حوالى 20 % 

من الم�صتخدمات.

جهاز د�خل �لرحم يحتوي على هرمون �لليفونورجي�شتريل

هو جهاز �صغير في �صكل T يحتوي على البروجي�صتوجين، يدخله 

اخت�صا�صي اإلى داخل رحم المراأة. ويفرز البروجي�صتوجين مبا�صرة 

في الرحم، ما يحافظ على بطانة الرحم نحيلة )وهو اأمر مهم للحّد 

فهي  الجانبية  االأعرا�ض  واأّما  الرحم(.  بطانة  �صرطان  من مخاطر 

قليلة اإذ اإن اآثار الهرمون هي داخل الرحم ب�صكل اأ�صا�صي وكمية قليلة 

بقدر  هو  الجهاز  وهذا  الدم.  مجرى  اإلى  ت�صل  الهرمون  من  فقط 

الجهاز،  باإزالة  ب�صهولة   مفعوله  عك�ض  يمكن  ولكن  التعقيم،  فعالية 

كما اأنه عالج منا�صب للحي�ض الكثيف والموؤلم. 

ا�صتعمال  يمكن  الحمل،  لمنع  و�صيلة  ا�صتخدامه  اإلى  وباالإ�صافة 

هرموني  كعالج  الطبيعية  االأ�صتروجين  مكمالت  مع  الجهاز  هذا 

بديل. وقد يتعين اأحيانًا اإزالة الجهاز ب�صبب حدوث النزيف المتكرر 

وغير المنتظم.
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و�شائل منع حمل ل تحتوي �لهرمون

�لتعقيم

ُيعّد قطع القناة الدافقة والتعقيم الن�صائي �صائعان لدى االأزواج 

المتقدمين في ال�صّن. ولكن على المراأة اأن تفكر في التعقيم جيدًا قبل 

اأن تقدم عليه الأنه ال يمكن عك�صه. وهنا نذّكر اأن الكثير من الو�صائل 

القابلة للعك�ض مثل الزرع والجهاز داخل الرحم فّعالة بقدر التعقيم، 

كما اأن منافعها كثيرة في ما يخ�ّض الم�صاكل المت�صلة بالحي�ض.

�للولب �لمحتوي على نحا�ص

فّعال،  ب�صكل  الحمل  من  نحا�ض  على  المحتوي  اللولب  يقي 

الرحم.  بلوغ  من  تتمكن  اأن  قبل  المنوية  الحيوانات  يقتل  فالنحا�ض 

فاإن و�صعت اللولب بعد االأربعين من العمر، يمكن اإبقاوؤه اإلى ما بعد 

انقطاع الطمث. ولكن الجانب ال�صلبي الوحيد لهذه الو�صيلة هو زيادة 

فقدان الدم واالألم في خالل الحي�ض، لذا ال نن�صح به اإن كنت تعانين 

من األم في خالل الحي�ض عادة.

�لحو�جز

قد تكون الحواجز فّعالة لدى الن�صاء االأكبر �صّنًا الأن خ�صوبتهن 

انت�صارًا  الحواجز  اأكثر  هي  واالأنوثية  الذكرية  والواقيات  اأدنى. 

بالبوليوريثان  واقيات  وتتوفر  طبية.  و�صفة  دون  من  وت�صتخدم 

يتمتع  كما  الليتك�ض.  من  ح�صا�صية  من  يعانون  الذين  لالأ�صخا�ض 

في  اأخرى  ن�صائية  حواجز  وتتوفر  بال�صعبية  المهبلي  الحاجز 

ال�صيدليات يمكن الح�صول عليها من دون و�صفة طبية.

�ل�شفنجة �لمهبلية

ت�صتعمل  واحد،  بقيا�ض  �صغيرة  ا�صفنجة  ال�صيدليات  في  تتوفر 

اأنواع مختلفة  لمرة واحدى ثّم ترمى. وتحتوي اال�صفنجة على ثالثة 

من المواد القاتلة للحيوانات المنوية، كما ت�صكل عائقًا ملمو�صًا حول 

عنق الرحم وتمت�ض المنّي.

و�صائل منع الحمل في مرحلة انقطاع الطمث
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مو�د قاتلة للحيو�نات �لمنوية

الـ50، قد تكون المواد القاتلة للحيوانات  لدى الن�صاء فوق عمر 

المنوية كافية الأن الخ�صوبة لديهن متدنية جدًا. كما يمكن اأن ت�صاعد 

على تزليق المهبل.

�لقذف �لخارجي

لي�ض و�صيلة يعتمد عليها  الخارجي  القذف  اأو  الجماع  العزل في 

في اأي عمر كان، وعليك دائمًا اللجوء اإلى و�صيلة اأخرى.

�إدر�ك �لخ�شوبة

عنق  اإفرازات  من  والتحقق  الحرارة  اأخذ  مثل  لو�صائل  يمكن 

الرحم واحت�صاب »الحي�ض االآمن« اأن تكون فّعالة لدى الن�صاء ذوات 

هذه  على  االعتماد  باالإمكان  يعد  لم  ولكن  المنتظم.  غير  الحي�ض 

الو�صائل في خالل فترة انقطاع الطمث ب�صبب ا�صطراب الحي�ض.

متى يمكنك �لتوقف عن ��شتخد�م و�شائل منع �لحمل؟

اإن تجاوزت الخم�صين من العمر، يمكنك التوقف عن ا�صتخدام 

واإن كنت دون  اآخر حي�ض.  و�صائل منع الحمل بعد �صنة واحدة على 

منع  و�صائل  ا�صتعمال  في  اال�صتمرار  فعليك  الحي�ض،  وتوقف  الـ50 

يعود  اأال  �صرط  االأخير،  حي�صك  اأنه  تظنين  ما  بعد  ل�صنتين  الحمل 

القاتلة  المواد  اأو  الحواجز  ا�صتخدام  يكفي  وقد  بعدها.  الحي�ض 

الأن  المرحلة  هذه  في  المهبلية  اال�صفنجة  اأو  المنوية  للحيوانات 

الخ�صوبة تكون متدنية.

الن�صاء يتوقف في حوالى  اأن الحي�ض الطبيعي لدى معظم  وبما 

منع  و�صائل  ا�صتخدام  عن  بالتوقف  عادة  فين�صح  الخم�صين،  �صّن 

اإلى و�صائل منع  العمر واالنتقال  تبلغين هذا  الهرمونية حين  الحمل 

حمل بديلة حتى تتاأكدي من اأنك تجاوزت مرحلة انقطاع الطمث.

�لعالج �لهرموني �لبديل ومنع �لحمل

ي�صاهم  ال  اأنه  كما  الخ�صوبة،  البديل  الهرموني  العالج  يعيد  ال 
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الهرموني  العالج  ا�صتعمال  في  بداأِت  اإن  لذا  الحمل.  منع  في  دائمًا 

البديل قبل توقف الحي�ض ب�صكل كلّي، يبقى احتمال الحمل موجودًا.

لذا  للحمل،  مانع  البديل  الهرموني  العالج  و�صائل  ُيعّد معظم  ال 

ُين�صح عادة باللجوء اإلى و�صائل اإ�صافية غير هرمونية لمنع الحمل. 

ومن العالجات ببدائل الهرمون المو�صى بها، ا�صتعمال مانع الحمل 

الذي يحتوي على البروجي�صتوجين )ميرينا( مع االأ�صتروجين.

العالجات  اأنواع  ببع�ض  المت�صل  االن�صحابي  للنزيف  يمكن  كما 

الطمث  انقطاع  موعد  تقدير  عليك  ي�صّعب  اأن  الهرمون  ببدائل 

الطبيعي. ويمكن اإجراء فحو�ض الدم )ال�صفحات 10 - 11( فقط 

في خالل فترة االأ�صتروجين وحده من العالج االمتزاجي التعاقبي، 

ي�صتح�صن  ولكن  الطمث،  انقطاع  اإلى  االأحيان  بع�ض  في  ي�صير  وقد 

وقف العالج الهرموني البديل من اأجل التو�صل اإلى نتيجة ثابتة. 

البديل  الهرموني  العالج  بتلقي  االلتزام  فعليك  تفعلي،  لم  واإن 

الخ�صوبة  اأن  القول  االآمن  من  ُي�صبح  حين  الـ55،  �صّن  تبلغي  حتى 

انتهت لديك.

و�صائل منع الحمل في مرحلة انقطاع الطمث



138

�سن الي�أ�س والعالج الهرموني البديل

�لنقاط �لأ�شا�شية

و�صائل منع الحمل �صرورية اإن كنت معر�صة للحمل �

البديل ال تحول  � المتبعة في العالج الهرموني  الو�صائل  معظم 

غير  الحمل  منع  و�صائل  تكون  قد  لذا  الحمل،  حدوث  دون 

الهرمونية �صرورية

قد  � الحمل  منع  بو�صائل  المتبعة  الهرمونية  اال�صاليب  بع�ض 

توؤمن اأي�صًا العالج الهرموني البديل للج�صم

يمكن وقف و�صائل منع الحمل بعد �صنتين من الحي�ض االأخير،  �

اإن كنت دون �صّن الخم�صين وبعد عام بعد اآخر حي�ض طبيعي 

اإن كنت فوق الـخم�صين

اإن لم ترغبي في وقف العالج الهرموني البديل للتاأكد مّما اإذا  �

مررت بانقطاع الطمث، فعليك اال�صتمرار في ا�صتخدام و�صائل 

منع الحمل حتى �صّن الـ55
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العالج الهرموني البديل: 
خالصة

قبل  الن�صاء  لت�صتخدمه  البديل  الهرموني  العالج  الباحثون  طّور 

االإر�صادات  كانت  الزمن  من  طويلة  لفترة  ولكن  �صنة،   60 من  اأكثر 

متحيزة،  مالحظة  درا�صات  اإلى  ت�صتند  العالجات  هذه  و�صف  حول 

ما اأدى اإلى انت�صار فكرة تفيد باأن العالج الهرموني البديل هو اأك�صير 

محاربة �صيخوخة المراأة.

درا�صات  من  م�صتقاة  نتائج  لدينا  اليوم  باتت  الحّظ،  ولح�صن 

غير  العالج  مع  البديل  الهرموني  العالج  بين  تقارن  جيدًا  معّدة 

الن�صط ما تمكننا من تقييم منافع ومخاطر العالج الهرموني البديل 

ب�صكل اأف�صل.

العالج  اأنواع  بع�ض  اأن  نلحظ  الدرا�صات  هذه  اإلى  وا�صتنادًا 

المقترن  الفموي  االأ�صتروجين  جرعات  خ�صو�صًا  البديل  الهرموني 

اأ�صيتات  الميدروك�صيبروجي�صترون  بروجي�صتوجين  مع  يوؤخذ  الذي 

ال�صكتات  خطر  من  يزيد  قد  الطمث  انقطاع  بعد  ما  ن�صاء  قبل  من 

والخثار الوريدي و�صرطان الثدي. واأّما العالج الهرموني البديل الذي 

ي�صتخدم االأ�صتروجين الفموي وحده يزيد من خطر الخثار الوريدي 

وال�صكتات، ولكنه ال يزيد من خطر االإ�صابة ب�صرطان الثدي.

وتوؤكد جميع الدرا�صات فعالية هذه العالجات في معالجة اأعرا�ض 

انقطاع الطمث والحّد من مخاطر االإ�صابة بك�صور في الورك والعمود 

الفقري و�صرطان القولون.
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المتعلقة  التو�صيات  تعديل  تّم  النتائج  هذه  اإلى  وا�صتنادًا 

الن�صاء  اأن  على  للحر�ض  البديل  الهرموني  العالج  با�صتخدامات 

ي�صتفدن منها مع اإبقاء المخاطر في حّدها االأدنى. لذا يبقى العالج 

الهرموني البديل خيارًا فّعااًل الأعرا�ض انقطاع الطمث.

الهرموني  العالج  و�صف  يجب  الجديدة،  التو�صيات  وبموجب 

البديل بح�صب الحاجة الفردية لكّل امراأة والأقل فترة �صرورية. وهنا 

ال نعني اأنه يوجد حدود زمنية، ولكن الوقت يرتبط بالحاجة الفردية 

العالج  وم�صاوئ  لمزايا  تمامًا  مدركة  تكون  اأن  �صرط  امراأة،  لكّل 

الهرموني البديل.

وافرة،  دقيقة  اأدلة  اإلى  ت�صتند  االإر�صادات  اأن  من  الرغم  وعلى 

اإال اأنه يجب اأن تتذكري اأننا ال نزال نجهل الكثير حول تاأثير العالج 

�صملتها  التي  تلك  غير  �صكانية  مجموعات  لدى  البديل  الهرموني 

الدرا�صات. اإذ تعطي االختبارات نتائج عامة الإح�صاءات حول عالج 

العالج  التي تطلب  المراأة  عطي لمجوعة معينة، فيما ترغب 
ُ
اأ معين 

�صخ�صيًا.  عليها  العالج  تاأثير  كيفية  معرفة  في  البديل  الهرموني 

ونحن بانتظار اأن تتو�صل الدرا�صات المعّدة ب�صكل جيد اإلى الح�صول 

على مزيد من المعلومات حول الن�صاء االأ�صغر �صنًا قرابة �صّن انقطاع 

الطمث، واللواتي يتلقين العالج الهرموني البديل، خ�صو�صًا اللواتي 

يعانين من االأعرا�ض اأو المعر�صات لالإ�صابة به�صا�صة العظام.

وفوائد  المعلومات حول مخاطر  من  مزيد  اإلى  بحاجة  اأننا  كما 

االأ�صتروجين  الهرمون:  ببدائل  العالجات  من  مختلفة  جرعات 

الم�صتخرج من  المقترن  االأ�صتروجين  الطبيعي يختلف عن  الب�صري 

اأن العالج باالأقرا�ض يختلف عن الو�صائل  بول الفر�ض الحامل، كما 

االأخرى، وقد يكون لجرعات �صغيرة من االأ�صتروجين المفعول عينه 

مثل الجرعات الكبيرة، ولكن خطرها يكون اأقل.

و�صت�صاعد الدرا�صات الم�صتقبلية في تحديد دور العالج الهرموني 

البديل ب�صكل اأف�صل وقد توؤدي اإلى التو�صل الأنواع اأكثر فعالية من هذا 

الهرموني  العالج  ت�صتخدمين  كنت  اإن  الحالي،  الوقت  وفي  العالج. 

على  تحر�صي  اأن  المهم  فمن  ا�صتخدامه،  في  تفكرين  اأو  البديل 
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اإليها  الهرمونات وقّيمي مدى حاجتك  االأدنى من  الجرعة  ا�صتعمال 

�صنويًا على االأقل.

العالج الهرموني البديل: خال�صة
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أسئلة وأجوبة

اأ�صعر بتكتالت في كافة اأنحاء ثديّي. كيف اأعرف اإن كانت الكتلة 

�صرطانية؟

يتاأثر ن�صيج الثدي بهرمونات مختلفة يتم اإفرازها خالل الدورة 

ال�صهرية وبالعالج الهرموني البديل. وي�صعر كثير من الن�صاء بوجود 

من  يعانين  لم  اإن  حتى  الحي�ض  قبل  مبا�صرة  الثديين  في  تكتالت 

اأن  تعرفي  واأن  لك،  هو طبيعي  ما  تدركي  اأن  عليك  لذا  م�صكلة.  اأي 

اأن  فعليك  االأهمية.  بالغ  اأمر  ج�صمك  في  تطراأ  قد  التي  التغيرات 

تنظري اإلى اأي تغيرات في اإطار الثدي و�صكله حين تحركين ذراعيك 

الجلد  في  تعرجات  اأي  لوجود  االنتباه  عليك  كما  ثديك،  ترفعين  اأو 

اأو حدوث تغيرات في الحلمة، واأي كتلة قد ترينها اأو تلم�صينها. واإن 

وجدت ما يقلقك، فراجعي طبيبك من دون اأي تلكوؤ.

كي�صات  مجرد  الثدي  في  التكتالت  تكون  االأحيان،  معظم  في 

هذه  تمّكن  ولكن  �صرطان.  عن  ناتجة  ولي�صت  �صوائل  على  تحتوي 

ما  مبكر  بوقت  وجوده،  حال  في  ال�صرطان  اكت�صاف  من  الطريقة 

ي�صاعد في زيادة احتماالت ال�صفاء.

فقدت  وقد  الوقت  معظم  بالتعب  اأ�صعر  الطمث،  انقطاع  منذ 

يمكن  هل  عام.  ب�صكل  �صيئة  بحالة  اأنني  واأ�صعر  الجن�صية  رغبتي 

للعالج الهرموني البديل اأن ي�صاعدني؟
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اإن اأعرا�ض االكتئاب �صائعة لدى الن�صاء في �صّن انقطاع الطمث، 

فالهبات  ذلك.  على  المالمة  الهرمونات هي  كانت  اإن  نفاجاأ  ال  لذا 

من  يخفف  ما  النوم  على  قدرتك  دون  تحول  قد  والتعرق  ال�صاخنة 

على  البديل  الهرموني  العالج  وي�صاعدك  مزاجك.  ويعّكر  طاقتك 

االإم�صاك بزمام اأمور حياتك من خالل تخفيف تلك النوبات.

اأخرى  اأحداث  اإلى  اأي�صًا  تعزى  قد  االكتئاب  اأعرا�ض  اأن  غير 

في  بداأوا  قد  اأوالدها  يكون  ال�صّن  هذه  المراأة  تبلغ  فحين  مهمة، 

مغادرة المنزل، وقد تزيد حاالت الطالق اأو مر�ض ووفاة الوالدين، 

واالكتئاب الناتج عن اأحداث مماثلة لن تح�صنه حبة دواء.

لك،  م�صكلة  ت�صبب  طمث  انقطاع  اأعرا�ض  من  تعانين  كنت  اإن 

فاإن العالج الهرموني البديل ي�صتحق التجربة. واإن تح�صنت الهبات 

ال�صاخنة والتعرق وبقيت مكتئبة، فعلى االأرجح اأن الهرمونات لي�صت 

ال�صبب وراء اكتئابك، وعليك البحث عن اأ�صباب اأخرى. واأحيانًا قد 

وم�صادات  البديل  الهرموني  العالج  تلقي  اإلى  الن�صاء  بع�ض  تحتاج 

االكتئاب معًا.

من  وكان  البديل،  الهرموني  العالج  باعتماد  طبيبي  ن�صحني 

م�صتويات  من  للتحقق  ما  �صيء  اأو  دم  لفح�ض  اأخ�صع  اأن  المتوقع 

علّي  االأ�صئلة  بع�ض  بطرح  اكتفى  ولكنه  ج�صمي،  في  الهرمونات 

واأعطاني و�صفة دواء وطلب مني اأخذ موعد لثالثة اأ�صهر. اأال اأحتاج 

الإجراء الفحو�ض؟

في  اآخر  اإلى  وقت  من  كبير  ب�صكل  الهرمون  م�صتويات  تتفاوت 

الج�صم، وال تعطي اإ�صارات كافية بقدر االأعرا�ض التي تعانين منها. 

اإجراء  من  بداًل  االأ�صئلة  طرح  الطبيب  يف�صل  اأن  المرّجح  من  لذا 

عائلتك  وتاريخ  الطبي  تاريخك  عن  اأي�صًا  و�صي�صاألك  الفحو�صات! 

واإن  البديل.  الهرموني  العالج  ت�صتخدمي  اأن  االآمن  من  اأنه  للتاأكد 

كنت مواظبة على اإجراء �صور ماموغرام للثدي واختبار اللطخة لعنق 

الرحم، فلن ي�صطر الطبيب اإلى فح�ض الثدي والرحم، اإال اإن كنت 

تعانين من اأعرا�ض ما.

اأ�صئلة واأجوبة
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الطبيب  ف�صيراك  البديل،  الهرموني  العالج  بتلقي  تبداأي  اأن  ما 

عادة بعد ثالثة اأ�صهر للتاأكد من اأن العالج الهرموني البديل ينا�صبك، 

على  ت�صتقرين  وحين  ي�صاورك.  قد  قلق  اأو  م�صكلة  اأي  عن  ولالإجابة 

العالج الهرموني البديل، فلن تحتاجي اإال اإلى مراجعة �صهرية، ولكن 

اإن �صاورتك اأي �صكوك، فاطلبي موعدًا اأبكر ل�صوؤال الطبيب.

العالجات  من  واحدًا  نوعًا  الحديثة  الدرا�صات  معظم  تناولت 

العالجات  اأنواع  جميع  على  النتائج  تنطبق  فهل  الهرمون.  ببدائل 

ببدائل الهرمون اأو على نوع واحد؟

للعالج  المدى  بعيدة  المخاطر  حول  الدرا�صات  معظم  رّكزت 

الهرموني البديل على نوع واحد من االأ�صتروجين )اأ�صتروجين مقترن 

م�صتخرج من بول الفر�ض الحامل( ونوع واحد من البروجي�صتوجين 

في  واأما  اأ�صيتات(.  الميدروك�صيبروجي�صترون  )بروجي�صتوجين 

المملكة المتحدة، فالمنتجات التي تحتوي على هذه الهرمونات هي 

اأقرا�ض مدرجة تحت اأ�صماء »يرامين«، »بريميك«، »بريميك �صيكل«.

ولكن من غير الممكن معرفة ما اإذا كانت نتائج تلك الدرا�صات 

اال�صتراديول  با�صتخدام  البديل  الهرموني  العالج  اأي�صًا على  تنطبق 

البروجي�صتوجين. وُتجرى حاليًا تجارب �صريرية  واأنواع مختلفة من 

توؤخذ  الهرمون  ببدائل  العالجات  من  مختلفة  اأنواع  فيها  ت�صتعمل 

بطرق مختلفة.

اإن  لها  وقيل  ال�صّن،  في  تتقدم  كانت  فيما  اأمي  قامة  ق�صرت 

اأفعل  ماذا  جدًا.  نحيلة  باتت  عظامها  الأن  ينهار  الفقري  عمودها 

الأتفادى تكرار االأمر معي؟

تمار�صينها  التي  التمارين  وكمية  الطبيعية  ج�صمك  تركيبة  تدّل 

والغذاء الذي تتبعينه اإلى مدى احتمال اإ�صابتك  بما اأ�صيبت به اأمك. 

فالن�صاء النحيالت اللواتي ال يمار�صن الكثير من الريا�صة وال يتناولن 

م�صتقات الحليب هّن اأكثر عر�صة للخطر، خ�صو�صًا اإن كّن مدخنات. 

الذي  الطمث  فانقطاع  العظام،  يحمي  االأ�صتروجين  اأن  وبما 
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تتراجع في خالله م�صتويات االأ�صتروجين عامل خطر اإ�صافي.

اأن  قبل  العظام  لكثافة  فح�ض  اإجراء  الطبيب  منك  يطلب  قد 

الطمث  انقطاع  اأعرا�ض  من  تعانين  كنت  واإن  بالعالج.  ين�صحك 

بالعالج  ف�صين�صحك  العظام،  به�صا�صة  االإ�صابة  خطر  وتواجهين 

الهرموني البديل. وتبقى العالجات غير الهرمونية مثل البيفو�صفونات 

االإ�صابة  ال�صّن من خطر  في  المتقدمة  المراأة  لحماية  االأول  الخيار 

به�صا�صة العظام.

ولكن من  اأعاني من حي�ض م�صطرب،  العمر،  الـ46 من  اأنا في 

دون اأي اأعرا�ض اأخرى. هل يمكن اأن تكون هذه بداية انقطاع الطمث؟

قد يكون تغير نمط الحي�ض االإ�صارة االأولى اإلى انقطاع الطمث. 

وقد  الزمنية،  الفترات  تتباعد  ثّم  متكررًا  الحي�ض  ي�صبح  عادة، 

تفوتين الحي�ض مرة اأو مرتين خالل الدورات ال�صهرية الطبيعية. 

من  يعانين  اأن  دون  من  الن�صاء  بع�ض  لدى  الحي�ض  ويتوقف 

ال�صاخنة والتعّرق  اأخريات تبداأ الهبات  اأخرى تذكر، ولدى  اأعرا�ض 

تدريجيًا.  تكررًا  اأكثر  وت�صبح  الحي�ض،  ي�صبق  الذي  االأ�صبوع  في 

ويختبر معظم الن�صاء حي�صهن االأخير في عمر الـ54.

يعرف  الهرمون  ببدائل  العالجات  من  نوع  وجود  عن  �صمعت 

بـ»اإيفي�صتا« )رالوك�صيفين(. ما هو؟

الرالوك�صيفين لي�ض هرمونًا طبيعيًا، بل هو االأول من نوعه ن�صبيًا 

من العقاقير التي ُتعرف بمحّوالت م�صتقبالت االأ�صتروجين االنتقائية 

دون  من  للعظام  الحامي  االأ�صتروجين  مفعول  يحاكي  وهو   ،SERM

االآثار غير المرغوب فيها على بطانة الرحم ون�صيج الثدي.

وقد اأظهرت التجارب العيادية اأن الرالوك�صيفين يزيد من كثافة 

ويبدو  الهرمون.  ببدائل  التقليدي  العالج  بقدر  لي�ض  ولكن  العظام، 

اأن الرالوك�صيفين يخفف اأي�صًا معدالت الكول�صتيرول في الدم، ولكن 

ال يوجد دليل يوؤكد باأن ذلك يعني تراجع خطر اأمرا�ض القلب. كما 

يجب اإجراء تجارب �صريرية اأو�صع لتاأكيد ذلك.

للعالج  م�صابه  خطر  فللرالوك�صفين  ال�صلبي،  الجانب  في  اأما 

اأ�صئلة واأجوبة
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)تخثرات  الوريدي  الخثار  بخطر  يتعلق  ما  في  البديل  الهرموني 

اأعرا�ض انقطاع  يوؤثر في  اأنه ال  ال�صاقين والرئتين(. كما  دموية في 

فاإن  عام،  وب�صكل  ال�صاخنة.  الهبات  اأي�صًا  ي�صبب  قد  بل  ال  الطمث، 

ا�صتخدامه محدود في ما يتعلق بالتعامل مع انقطاع الطمث، ولكنه 

لالإ�صابة  العر�صة  الطمث  انقطاع  بعد  ما  للن�صاء  مفيدًا  يكون  قد 

اأو  البيفو�صفانات  ا�صتخدام  ي�صتطعن  ال  واللواتي  العظام  به�صا�صة 

العالج الهرموني البديل.

في عمر الـ54 توقف الحي�ض وكنت محظوظة الأنني لم اأعاِن اإال 

قلياًل من اأعرا�ض انقطاع الطمث. ولكنني االآن في الـ57 من العمر 

واأعاني من هّبات �صاخنة حاّدة. اأرغب في تجربة العالج الهرموني 

البديل، ولكنني �صمعت اأنه يجب اأن اأكون من الحائ�صات الأفعل ذلك. 

فهل هذا �صحيح؟

تمزج معظم العالجات ببدائل الهرمون بين االأ�صتروجين اليومي 

نزيف  اإلى  يوؤدي  يومًا   12 اإلى   10 بين  لما  بروجي�صتوجين  وجرعة 

االأ�صتروجين  اأخذ  يمكنك  ولكن  بالحي�ض.  �صبيه  �صهري،  ان�صحابي 

والبروجي�صتوجين يوميًا، ما يخفف من االأعرا�ض من دون اأن ي�صبب 

اأي حي�ض. 

االأ�صتروجين  خ�صائ�ض  بين  يجمع  يومي  قر�ض  هو  والتيبولون 

والبروجي�صتوجين.

تلقي  يبداأن  اللواتي  الن�صاء  خا�ض  ب�صكل  االأ�صاليب  هذه  وتالئم 

العالج الهرموني البديل بعد عّدة �صنوات من انقطاع الطمث. وهي 

ال تنا�صب الن�صاء االأ�صغر �صنًا الأن االأعرا�ض الجانبية ت�صمل النزيف 

غير المنتظم.

اأخرى  اأقرا�ض  اأي  مع  البديل  الهرموني  العالج  يتعار�ض  هل 

اأتناولها؟

اأخرى  عقاقير  باأي  البديل  الهرموني  العالج  يتاأثر  ما  نادرًا 

الكبد  تفتيت  طريقة  مع  تتفاعل  االأدوية  بع�ض  ولكن  تتناولينها. 
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للهرمونات، ما قد يجعل العالج الهرموني البديل اأقل فعالية. وهذا 

اأقرا�ض  �صكل  في  العالج  ت�صتخدمين  كنت  اإن  �صيوعًا  اأكثر  االأمر 

المفعول  ذات  االأدوية  وت�صمل  مثاًل.  الزرع  اأو  الل�صقات  من  بداًل 

»فينيتوين«  مثل  ال�صرع  لمعالجة  عادة  تو�صف  التي  تلك  المماثل 

و»كاربانازيبين«، ولبع�ض الم�صادات الحيوية االأثر عينه. كما يمكن 

لبع�ض العالجات الع�صبية مثل العرن المثقوب اأن يتفاعل مع العالج 

الهرموني البديل. فراجعي دائمًا الطبيب اإن �صاورتك اأي �صكوك حول 

العقاقير التي ت�صتخدمينها.

قراأت اأن العالج الهرموني البديل يزيد من خطر الخثار الوريدي. 

هل علّي التوقف عن ا�صتخدامه عند القيام برحلة جوية؟

دموية  بخثرة  االإ�صابة  من خطر  البديل  الهرموني  العالج  يزيد 

في ال�صاق )خثار وريدي عميق( اأو الرئتين )ان�صمام رئوي(. ويعني 

عر�صة  البديل  الهرموني  للعالج  يخ�صعن  اللواتي  الن�صاء  اأن  ذلك 

لخطر اأكبر لالإ�صابة بخثرة دموية في حال كّن على متن رحلة جوية 

اأو كّن في ظروف اأخرى تعني بقاءهن في اأماكن �صيقة. لذا نن�صحك 

بالنهو�ض والتحرك من مكانك حين تكونين على متن رحلة، وب�صرب 

حّركي  الجلو�ض،  وعند  داعمة.  جوارب  وارتداء  ال�صوائل  من  الكثير 

مع�صميك  واثني  واالأ�صفل  واالأعلى  والي�صار  اليمين  اإلى  عنقك 

وكاحليك با�صتمرار للمحافظة على دورة دموية جيدة.

اأنا في الـ62 من العمر وا�صتعمل بدائل الهرمون منذ 10 �صنوات. 

اأريد االإقالع عنها االآن، هل يمكنني فعل ذلك فورًا؟

قد يوؤدي وقف العالج الهرموني البديل ب�صكل مفاجئ اإلى عودة 

مّر  على  تدريجيًا  تخففيه  اأن  يجب  ذلك  دون  وللحوؤول  االأعرا�ض. 

�صهرين اأو ثالثة اأ�صه باإ�صراف طبيب.

البديل  الهرموني  العالج  بتلقي  وبداأت  العمر  من  الـ49  في  اأنا 

قبل �صتة اأ�صهر. كنت اأعاني من هّبات �صاخنة رهيبة، وكان حي�صي 

اأ�صئلة واأجوبة
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�صاعد  البديل  الهرموني  العالج  اأن  من  الرغم  وعلى  منتظم.  غير 

بالنتائج.  اأنني غير �صعيدة كثيرًا  اإال  على الحد من هذه االأعرا�ض، 

فكلما ا�صتخدمت البروجي�صتوجين في كّل �صهر اأ�صعر بانتفاخ وباآالم 

منها  اأعاني  كنت  التي  المزعجة  االأعرا�ض  مثل  تمامًا  الراأ�ض-  في 

حين ياأتيني الحي�ض. وال اأعرف اأيهما اأ�صواأ- وقف العالج الهرموني 

ال�صعور  بهذا  واالإح�صا�ض  به  اال�صتمرار  اأو  الهّبات  وعودة  البديل 

اآخر من  نوع  يوجد  فهل  �صهريًا.  اأربعة  اأ�صل  الأ�صبوعين من  المزري 

العالجات ببدائل الهرمون التي يمكنني اللجوء اإليها؟

يعاني كثير من الن�صاء من ح�صا�صية من مرحلة البروجي�صتوجين 

في العالج الهرموني البديل التعاقبي/ خ�صو�صًا اإن كّن يعانين من 

اأعرا�ض �صابقة النقطاع الطمث في الما�صي. واأحيانًا قد ت�صتفيدين 

من  االنتقال  مثل  الم�صتخدم،  البروجي�صتوجين  نوع  تغيير  من 

طريقة  تغيير  يمكنك  اأو  الديدروجي�صتيرون.  اإلى  النوريثي�صتيرون 

من  اأقل  كمية  على  تحتوي  الفموية  غير  فالو�صائل  اال�صتخدام، 

الهرمون. كما اأن االأعرا�ض الجانبية البروج�صترونية اأقل في العالج 

الهرموني البديل المتوا�صل الأن كمية البروجي�صتوجين تكون اأقل عند 

اأعرا�صًا  ي�صّبب  المتوا�صل  البورجي�صتوجين  اأن  ويبدو  يوميًا،  اأخذها 

جانبية اأقل من البروجي�صتوجين الدوري.

المتوفر  الطبيعي  البروجي�صترون  الن�صاء  بع�ض  تف�صل  قد  كما 

بو�صفة طبية مثل الجيل المهبلي والفرزجات والتحميالت، ولكن ُيعّد 

النعا�ض من الم�صاكل ال�صائعة المرتبطة به.
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معجم المصطلحات

خروج  اإلى  يوؤدي  الجريب  في  وتمزق  دوري  ن�صوج  �لإبا�شة: 

البيو�صة من المبي�ض نحو قناة فالوب.

�أثر �لدو�ء �لوهمي: تح�ّصن ملحوظ في �صحة مري�ض ي�صتخدم 

العالج الوهم. 

االأ�صتروجين  نق�ض  المبي�صان.  يفرزه  هرمون  �لأ�شتروجين: 

بانقطاع  المرتبطة  االأعرا�ض  كافة  م�صوؤول عن  الطمث  انقطاع  بعد 

الطمث.

الطبيعي  الطمث  النقطاع  يعطى  ا�صم  �لمبكر:  �لطمث  �نقطاع 

اأو الجراحي ما قبل �صّن االأربعين. والن�صاء اللواتي ي�صبن بانقطاع 

الطمث المبكر من دون معالجته هّن اأكثر عر�صًة لالإ�صابة باأمرا�ض 

بانقطاع  ي�صبن  اللواتي  بالن�صاء  مقارنًة  العظام  وه�صا�صة  القلب 

الطمث في االأطر الزمنية الطبيعية.

�نقطاع �لطمث: مرحلة في عمر المراأة يتوقف فيها الحي�ض.

�لبروجي�شتوجين: نوع �صناعي من البروجي�صترون.

�لبروجي�شتيرون: هرمون ينتجه المبي�صان وهو �صروري لحماية 

بطانة الرحم من االأ�صتروجين الذي قد يوؤدي لالإ�صابة بال�صرطان في 

حال عدم متابعته.

بطانة �لرحم: ت�صمك ب�صبب تواجد االأ�صتروجين.

وب�صكل  الذكور  لدى  اإفرازها  يتم  هرمونات  �لتي�شتو�شتيرون: 

قليل لدى االإناث.

خثار وريدي: جلطة دموية في االأوردة ت�صيب عادًة ربلة ال�صاق. 

اأحيانًا قد ي�صل الخثار الدموي في الوريد اإلى الرئتين، ما يوؤدي اإلى 

حدوث ان�صداد رئوي.
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جديدة،  عقاقير  �صيدالنية  �صركات  تطور  حين  مرخ�ص:  دو�ء 

تم  التي  للغاية  الدواء  وفعالية  �صالمة  لتقييم  درا�صات  تجري  فهي 

الدواء،  على  التنظيمية  ال�صلطات  توافق  اأن  وما  اأجلها.  من  تطويره 

يمكن حينها و�صف الدواء للغاية التي تم الترخي�ض من اأجلها. ولكن 

ما اأن ي�صبح الدواء �صائع اال�صتخدام، يمكن حينها اكت�صاف فعاليته 

هذا  ي�صف  اأن  للطبيب  ويمكن  اأخرى.  اأمرا�ض  عالج  في  و�صالمته 

الدواء للمر�ض االآخر ب�صرط اأن يكون المري�ض مدركًا اأن ال�صلطات 

التنظيمية لم ترّخ�ض الدواء للغاية الثانية. وال ي�صف معظم االأطباء 

تدعم  متخ�ص�صة  هيئة  كانت  اأن  اإال  الترخي�ض  دون  من  العقاقير 

ا�صتخدام الدواء بهذه الطريقة. ومن االأدلة على ذلك الجهاز داخل 

الليفونورجي�صتريل )ميرينا(. في  الذي يحتوي على هرمون  الرحم 

الحمل وعالج  منع  لي�صتخدم في  الدواء  يرخ�ض  المتحدة،  المملكة 

الحي�ض الكثيف. غير اأن االأطباء وجدوا اأنه يمكن ا�صتخدامه كمكّون 

يو�صف  ما  غالبًا  لذا  الهرمون.  ببدائل  العالج  في  البروجي�صترون 

بدون ترخي�ض، لهذه الغاية.

الأ�صخا�ض  يعطى  فاعلة  مكونات  يحتوي  ال  عالج  وهمي:  دو�ء 

ي�صاركون في تجارب عيادية بهدف تقييم اأداء العالج الفّعال. 

ببدائل  عالج  �لبديل:   �لهرموني  للعالج  �لطويلة  �لدورة 

الهرمون ي�صمل االأ�صتروجين اليومي وجرعة من البروجي�صتوجين كّل 

ثالثة اأ�صهر. والنتيجة اأربعة نزف ان�صحابية كّل �صنة.

ببدائل  �لمتو��شل: عالج  �لمختلطة  �لهرمون  ببد�ئل  �لعالج 

الهرمون ي�صمل جرعات يومية من البروج�صترون. ويالئم هذا العالج 

الذي ال يتخلله اأي حي�ض، الن�صاء في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث.

عالج ممتزج متعاقب: عالج ببدائل الهرمون ي�صمل االأ�صتروجين 

اأ�صبوعين من  تناولها على مدى  يتم  اليومي وجرعة بروجي�صتوجين 

اأ�صل اأربعة اأ�صابيع، ما يوؤدي اإلى 13 نزيفًا ان�صحابيًا في ال�صنة.

جانبّي  في  تتواجد  المخاط  تفرز  �صغيرة  غدد  بارثولين:  غدد 

المهبل.

فيتو��شتروجين: مرّكب م�صتخرج من النبات يتمتع بخ�صائ�ض 
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يحتوي  الذي  الحمل  منع  لقر�ض  �صائع  ا�صم  �ل�شغير:  �لقر�ص 

على البروجي�صتوجين وحده.

ما بعد �نقطاع �لطمث: الوقت الذي يلي حي�ض المراأة االأخير.

بين  ما  الوقت  اإلى  ي�صير  م�صطلح  �لحي�ص:  �نقطاع  قبل  ما 

الحي�ض غير المنتظم وبدء الهّبات ال�صاخنة وما بين ال�صنوات التي 

انقطاع  بعد  ما  باالنتقال  يعرف  ما  في  االأخير،  الحي�ض  بعد  تاأتي 

الطمث.

واالأخير  االأول  الحي�ض  بين  ما  الوقت  �لطمث:  �نقطاع  قبل  ما 

لدى المراأة.

 1993 عامّي  بين  جريت 
ُ
اأ درا�صة  �لن�شائية:  �ل�شحة  مبادرة 

اأجرتها  و1998: مجموعة من التجارب ال�صريرية ودرا�صة مالحظة 

المتحدة. فقد تم ت�صميمها  الواليات  لل�صحة في  الوطنية  المعاهد 

الطمث  انقطاع  بعد  ما  الهرمون  ببدائل  العالج  مخاطر  الختبار 

وم�صاره، واأثر تغيير النظام الغذائي ومكمالت الكال�صيوم والفيتامين 

في  والك�صور  والقولون  الثدي  و�صرطانّي  القلب  اأمرا�ض  على  »د« 

العظام لدى الن�صاء ما بعد انقطاع الطمث. وقد �صارك اأكثر من 160 

األف امراأة تتراوح اأعمارهن ما بين 50 و79 في الدرا�صة.

متالزمة »د�ون«: حالة تتخللها تغيرات في بنية الج�صم الخارجي 

باالإ�صافة اإلى �صعف عقلي و�صعوبة في التعّلم.

يوؤدي  البروجي�صتوجين،  جرعات  وقف  لدى  �ن�شحابي:  نزيف 

ويخرجها  الرحم،  بطانة  انفراط  اإلى  الهرمون  م�صتويات  انخفا�ض 

الج�صم على �صكل نزيف ان�صحابي.

نمو  يحفز على  النخامية  الغدد  تفرزه  هرمون ملوتن: هرمون 

الج�صم االأ�صفر في المبي�صين.

في  النخامية  الغدة  تنتجه  هرمون  للجريب:  منبه  هرمون 

الدماغ. ولدى الن�صاء، هو يحّفز على نمو الجريب في المبي�ض.

اإلى  يوؤدي  مر�ض  اأي  ي�صمل  عام  م�صطلح  �لعظام:  ه�شا�شة 

انخفا�ض كتلة العظام لكّل وحدة من الحجم. ونتيجة ذلك، ت�صبح 

معجم الم�صطلحات
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العظام اكثر ه�صا�صًة. 

COC: حبة منع الحمل المختلطة
البواعث-  ثنائي  ال�صينية  االأ�صعة  امت�صا�ض  مقيا�ض   :DXA
اآلة ت�صتخدم فيها جرعات �صغيرة من االأ�صعة ال�صينية لقيا�ض كثافة 

العظام في الهيكل العظمي.

HERS: درا�صة القلب و ا�صتبدال االأ�صتروجينا/ لبروجي�صترون 
ببدائل  العالج  تاأثير  لمتابعة  ت�صميمها  تم  وقد   .)HERS1998(

الهرمون على تكرر م�صاكل القلب لدى الن�صاء اللواتي اأ�صبن باأمرا�ض 

القلب.

IUS: جهاز داخل الرحم يحتوي عل البروجي�صترون الذي يدخل 
ا�صتخدامه  يمكن  كما  الطمث.  نزيف  وتخفيف  الحمل  لمنع  الرحم 

لتاأمين البروجي�صترون في العالج ببدائل الهرمون.

من  نوع  اأ�صيتات،  ميدروك�صيبروجي�صترون   :MPA
منع  وفي  الهرمون  ببدائل  العالج  في  ي�صتخدم  البروجي�صتوجين 

الحمل.

االإ�صتروجين  لم�صتقبالت  االنتقائية  الناظمات   :SERM
الرالوك�صيفين  ت�صّم  العقاقير  من  ن�صبيًا  جديدة  مجموعات  هي 

�صبيهة  بمفاعيل  ال�صناعية  العقاقير  هذه  وتتمتع  )اإيفي�صتا(. 

وتخف�ض  العظمية  الكتلة  حجم  فتزيد  العظام،  على  باالأ�صتروجين 

خطر االإ�صابة بالك�صور في العمود الفقري.

SSRI: مثبطات ا�صترجاع ال�صيروتونين االنتقائية. هي مجموعة 
الفليوك�صيتين  وت�صمل  االكتئاب  لمعالجة  المرخ�صة  العقاقير  من 

)بروزاك(.

االأ�صتروجين.  لن�صاط  المختارة  االأن�صجة  ناظمات   :STEAR
»تيبولون«  ت�صمل  التي  العقاقير  من  جديدة  مجموعة  اإلى  تنتمي 

االأ�صتروجين  خ�صائ�ض  ال�صناعية  العقاقير  هذه  ت�صّم  )ليفيال(. 

والبروج�صترون والتي�صتو�صتيرون.
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صفحاتك 

على  ت�صاعدك  قد  الأنها  التالية  ال�صفحات  يحتوي  الكتاب  هذا 

اإدارة مر�صك اأو حالتك وعالجها.

الئحة  كتابة  الطبيب،  عند  موعد  اأخذ  قبل  مفيدًا،  يكون  وقد 

اأنك لن  لتتاأكد من  باأمور تريد فهمها  ق�صيرة من االأ�صئلة المتعلقة 

تن�صى �صيئًا.

يمكن اأن ال تكون بع�ض ال�صفحات مرتبطة بحالتك.

و�صكرًا لكم.
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تفا�شيل �لرعاية �ل�شحية للمري�ص

اال�صم: 

الوظيفة: 

مكان العمل: 

 

الهاتف: 

اال�صم: 

الوظيفة: 

مكان العمل: 

 

الهاتف: 

اال�صم: 

الوظيفة: 

مكان العمل: 

 

الهاتف: 
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تفا�شيل �لرعاية �ل�شحية للمري�ص

اال�صم: 

الوظيفة: 

مكان العمل: 

 

الهاتف: 

اال�صم: 

الوظيفة: 

مكان العمل: 

 

الهاتف: 

اال�صم: 

الوظيفة: 

مكان العمل: 

 

الهاتف: 

�صفحاتك
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�سن الي�أ�س والعالج الهرموني البديل

جر�حات/  �أمر��ص/  �شابقاً  ملحوظة  �شحّية  م�شاكل 

فحو�شات/ عالجات

العمر حينهاال�صنةال�صهرالم�صكلة
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جر�حات/  �أمر��ص/  �شابقاً  ملحوظة  �شحّية  م�شاكل 

فحو�شات/ عالجات

العمر حينهاال�صنةال�صهرالم�صكلة

�صفحاتك
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�سن الي�أ�س والعالج الهرموني البديل

مو�عيد �لرعاية �ل�شحية

اال�صم: 

المكان: 

التاريخ: 

الوقت: 

الهاتف: 

اال�صم: 

المكان: 

التاريخ: 

الوقت: 

الهاتف: 

اال�صم: 

المكان: 

التاريخ: 

الوقت: 

الهاتف: 

اال�صم: 

المكان: 

التاريخ: 

الوقت: 

الهاتف: 



173

مو�عيد �لرعاية �ل�شحية

اال�صم: 

المكان: 

التاريخ: 

الوقت: 

الهاتف: 

اال�صم: 

المكان: 

التاريخ: 

الوقت: 

الهاتف: 

اال�صم: 

المكان: 

التاريخ: 

الوقت: 

الهاتف: 

اال�صم: 

المكان: 

التاريخ: 

الوقت: 

الهاتف: 

�صفحاتك



174

�سن الي�أ�س والعالج الهرموني البديل

�لعالج )�لعالجات( �لحالية �لمو�شوفة من قبل طبيبك

ا�صم الدواء: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

ا�صم الدواء: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

ا�صم الدواء: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

ا�صم الدواء: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 
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�لعالج )�لعالجات( �لحالية �لمو�شوفة من قبل طبيبك

ا�صم الدواء: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

ا�صم الدواء: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

ا�صم الدواء: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

ا�صم الدواء: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

�صفحاتك
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�سن الي�أ�س والعالج الهرموني البديل

�أدوية �أخرى/ متممات غذ�ئية تتناولها من دون و�شفة طبّية

الدواء/العالج: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

الدواء/العالج: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

الدواء/العالج: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

الدواء/العالج: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 
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�أدوية �أخرى/ متممات غذ�ئية تتناولها من دون و�شفة طبّية

الدواء/العالج: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

الدواء/العالج: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

الدواء/العالج: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

الدواء/العالج: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

�صفحاتك
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�سن الي�أ�س والعالج الهرموني البديل

�لأ�شئلة �لتي �شتطرحها خالل موعدك مع �لطبيب

وبالتالي  الوقت،  لناحية  كبير  يعمل تحت �صغط  الطبيب  اأن  )تذّكر 

فاإن اللوائح الطويلة لن ت�صاعدكما كليكما(
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�لأ�شئلة �لتي �شتطرحها خالل موعدك مع �لطبيب

وبالتالي  الوقت،  لناحية  كبير  يعمل تحت �صغط  الطبيب  اأن  )تذّكر 

فاإن اللوائح الطويلة لن ت�صاعدكما كليكما(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�صفحاتك
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�سن الي�أ�س والعالج الهرموني البديل

مالحظات
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�سن الي�أ�س والعالج الهرموني البديل

مالحظات
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�سن الي�أ�س والعالج الهرموني البديل

مالحظات
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مالحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



معلومات وخيار�ت و�شحة �أف�شل

�لكتب �لمتوفرة من هذه �ل�شل�شلة:

القراءة  خلل  الحركة،  فرط  التوّحد،  •	
واالأداء 

الكحول وم�صاكل ال�صرب •	
الح�صا�صية •	

األزهايمر واأنواع اأخرى من الخرف •	
الذبحة ال�صدرية والنوبات القلبية •	

القلق ونوبات الذعر •	
داء المفا�صل والروماتيزم •	

الربو •	
اآالم الظهر •	
�صغط الّدم •	

االأمعاء •	
�صرطان الثدي •	
�صلوك االأطفال •	

اأمرا�ض االأطفال •	
الكول�صتيرول •	

االن�صداد الرئوي المزمن •	
االكتئاب •	

مر�ض ال�صكري •	
االإكزيما •	

رع داء ال�صّ •	

البي�صاء  الــمــيــاه  الــعــيــون،  اأمـــرا�ـــض  •	
رق والزَّ

والتغذية الغذاء  •	
ق�صور القلب •	

ـــورك  ال مف�صلي  ــتــهــاب  ال جـــراحـــة  •	
والّركبة

ع�صر اله�صم والقرحة •	
متالزمة القولون الع�صبي •	

�صن الياأ�ض والعالج الهرموني البديل •	
ال�صداع  ــــواع  واأن الن�صفي  الــ�ــصــداع  •	

االأخرى

ه�صا�صة العظام •	
مر�ض باركن�صون •	

الحمل •	
ا�صطرابات البرو�صتاتا •	

النف�صي ال�صغط  •	
ال�صكتة الدماغية •	

الن�صائية االأمرا�ض  •	
ا�صطرابات الغدة الدرقية •	

دوالي ال�صاقين •	

�أكثر من خم�شة ماليين ن�شخة �أجنبية مباعة في بريطانيا!

كتب طبيب العائلة
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Family Doctor Books
كتب طبيب العائلة

»اأقّدر واأعلم اأّن المر�ضى يقّدرون اأي�ضًا المعلومات الجّيدة والموثوقة. وتوّفر كتب طبيب العائلة 

ال�ضادرة عن الرابطة الطبّية البريطانّية هذا النوع من المعلومات التي ال بّد من قراءتها«.

الدكتور ديفيد كولين-ثوم؛ مدير الرعاية ال�ضحّية االأولّية، ق�ضم ال�ضّحة.

»اإن المر�ضى الذين يعانون من م�ضاكل طبّية وال ي�ضتطيعون اّتخاذ القرارات العالجّية الفورّية 

الغاية، ما عليهم �ضوى االطالع على كتب طبيب  اإلى معلومات موجزة وموثوقة. ولهذه  بحاجٍة 

العائلة ال�ضادرة عن الرابطة الطبّية البريطانّية؛ اإنني اأن�ضح بقراءتها«.

الدكتورة هيالري جونز؛ طبيبة عامة، مذيعة، وكاتبة.

»تمّثل �ضل�ضلة كتب طبيب العائلة م�ضدر معلومات مثالّي للمر�ضى. فهي تت�ضّمن معلومات وا�ضحة 

وموجزة وحديثة ومن�ضو�ضة من قبل الخبراء الرائدين، اإنها المعيار الذهبّي الحالّي في مجال 

توفير المعلومات للمر�ضى. وقد داأبت على ن�ضح مر�ضاي بقراءتها منذ �ضنوات«.

الدكتور مارك بورتر؛ طبيب عام، مذيع، وكاتب.

»يلجاأ الكثير من المر�ضى اإلى االإنترنت بهدف الح�ضول على المعلومات عن ال�ضّحة اأو المر�ض 

- وهذا اأمر خطير جدًا. اأنا اأن�ضح هوؤالء االأ�ضخا�ض بقراءة كتب طبيب العائلة ال�ضادرة عن 

الرابطة الطبّية البريطانّية الأّنها بمثابة الم�ضدر االأول للمعلومات. اإّنها �ضل�ضلة ممتازة«!

الدكتور كري�س �ستيل؛ طبيب عام، مذيع، وكاتب

الخ�سائ�س التي تتمّيز بها كتب طبيب العائلة:

• مكتوبة من قبل ا�ضت�ضارّيين رائدين في مجاالت االخت�ضا�ض
• من�ضورة بالتعاون مع الرابطة الطبّية البريطانّية

• خا�ضعة للتحديث والمراجعة من قبل االأطّباء ب�ضكٍل منتظم

سن اليأس 
والعالج الهرموني

البديل
الدكتورة اآن ماكغريغر

ترجمة: هنادي مزبودي

Menopause & HRT
سن اليأس والعالج الهرموني البديل

الثقافة العلمية للجميع
)ثقافتك(

113

كتاب


